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PREDSLOV

Verejné zdravotníctvo, aby plnilo svoju funkciu, musí odrážať dynamický vývoj ľudskej
spoločnosti, vo všetkých svojich aspektoch. Prebiehajúce zmeny ovplyvňujú mieru dôležitosti
jednotlivých problémov súvisiacich so zdravím ľudí, ich celospoločenské dopady, ako aj priority prevencie a podpory zdravia. Multidisciplinárny prístup, ktorý integruje okrem zdravotníckych resp. medicínskych aj ostatné prírodne a spoločenské vedy napr. ekológiu, klimatológiu, psychológiu, sociológiu, ekonómiu, politológiu a iné, umožňuje efektívne riešiť tieto
problémy na populačnej úrovni.
Mnohé z významných faktorov súvisiacich so zdravím populácie majú lokálny a dočasný
charakter. Preto nemožno vždy bez výhrad aplikovať výsledky veľkých medzinárodných štúdií a je potrebné zohľadňovať špecifické situácie danej komunity. Z toho vyplýva význam
vlastných vedeckých a odborných prác, ktoré však vzhľadom na pohľad na daný problém z
lokálneho kontextu sa len zriedka publikujú v medzinárodne etablovaných časopisoch. Predkladaný zborník nadväzuje svojou koncepciou na zborník Aktuálne problémy verejného zdravotníctva vo výskume a praxi, ktorý vyšiel v roku 2013.
V rámci publikovaných príspevkov je osobitná pozornosť zameraná na ochorenia preventabilné očkovaním. Predstavujú stále významnú oblasť verejného zdravotníctva vzhľadom na
neustále zmeny v ľudskej populácií, pôvodcov ochorení, ako aj potreby hľadania nových
možností ochrany pred infekčnými chorobami. V rámci tohto úsilia zohráva dôležitú úlohu aj
vývoj nových metód skúmania zákonitostí epidemického procesu, v rámci ktorých majú osobitný potenciál metódy matematického modelovania, umožňujúce simulovanie zmien epidemiologickej situácie v populácií. Zároveň poskytujú príklad multidisciplinárneho prístupu
a využívania informačných technológií.
Zborník prináša príspevky pochádzajúce jednak z „terénu“, ako aj akademického prostredia, ktoré odrážajú aktuálnu situácie, problémy a výzvy z hľadiska ochrany a podpory zdravia
populácie. Syntéza teórie a praxe ako aj aktuálnosť prinášaných informácií zvyšuje pridanú
hodnotu jednotlivých príspevkov a ich význam pre verejné zdravotníctvo v súčasnosti.
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PASÍVNE FAJČENIE U TEHOTNÝCH ŽIEN VO VYBRANOM SÚBORE V SR
Ľ. Argalášová1, A. Kánovicsová1, J. Babjaková1, J. Jurkovičová1, M. Šimko2,
Ľ. Ševčíková1, M. Weitzman3
1

Ústav hygieny LFUK, Bratislava

2
3

Department of Pediatrics, New York University School of Medicine, New York, USA

Abstrakt
Úvod: Pasívne fajčenie dnes predstavuje závažný problém. Cieľom štúdie je zhodnotiť dopad expozície tabakovému dymu na telesné a duševné zdravie tehotných žien.
Materiál a metodika: Výskum sa uskutočnil na gynekologických klinikách a poliklinikách
v Bratislave. Na základe údajov získaných z cieleného validizovaného dotazníka sme hodnotili environmentálne, behaviorálne a psychosociálne faktory v živote tehotných žien ako aj telesné PCS – Physical Component Summary) a duševné (MCS – Mental Component Summary) zdravie podľa metodiky SF-12.
Výsledky a diskusia: V súbore 219 tehotných žien žilo s fajčiarom 33,8 % tehotných žien.
Bivariantná analýza ukázala, že MCS je v signifikantne negatívnom vzťahu k expozícii ETS
(p=0,006), avšak v signifikantne pozitívnom vzťahu k vzdelaniu, výške príjmu v domácnosti a
k bývaniu v meste. Významný vzťah medzi MCS a ETS potvrdila aj multivariantná analýza.
Záver: Bývanie s fajčiarom je nezávislým rizikovým faktorom spojeným s horším psychickým zdravím tehotných žien, čo je závažným argumentom pre intervenciu v rodinách.
Úvod
Pasívne fajčenie dnes predstavuje závažný problém predovšetkým v domácnostiach a na
verejných miestach, kde sa môže fajčiť. Svetová zdravotnícka organizácia za pasívne fajčenie
považuje vystavenie človeka jeho účinkom po dobu najmenej 15 minút denne počas jedného
týždňa (1).
Veľkým rizikom je fajčenie a pasívne fajčenie v gravidite, najmä v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Na priebeh tehotenstva má nepriaznivý účinok oxid uhoľnatý a nikotín.
Oxid uhoľnatý (CO) obsiahnutý v tabakom dyme sa asi 200 - krát silnejšie viaže na krvné
farbivo (hemoglobín) než kyslík. Tým zhoršuje okysličovanie krvi a znižuje dodávku kyslíka
tkanivám. Nikotín v cigaretovom dyme zužuje priesvit krvných ciev a zhoršuje tak prekrvenie
tkanív a orgánov. V tehotenstve sa tieto dva nepriaznivé faktory kombinujú: vedú k zúženiu
ciev zásobujúcich placentu a navyše krv privádzaná k placente je ochudobnená o kyslík, ktorý
vyvíjajúci plod potrebuje pre vývoj životne dôležitých orgánov (2, 3, 4, 5).
Štúdie v USA potvrdili dopad na telesné a duševné zdravie žien - matiek, ktoré žili v spoločnej domácnosti s fajčiarmi (6,7,8). V Európskej únii je vo svojich domácnostiach exponovaných tabakovému dymu denne 14% nefajčiarov a 23% fajčiarov. Podľa správy WHO (Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011) odhad prevalencie dospelých fajčiarov tabaku na
Slovensku v roku 2009 bol 23% (1). Podľa Global Adult Tobacco Survey (GATS) (2008–
2010), v ktorej zisťovali prevalenciu aktívneho a pasívneho fajčenia u žien vo veku 15-49
rokov v 14 krajinách s nízkym a stredným príjmom bola prevalencia fajčenia od 0,4% v
Egypte až 30,8 % v Rusku. Prevalencia pasívneho fajčenia u žien bola od 17,8% v Mexiku až
72,3 % vo Vietname. Slovensko ani Česká republika sa danej štúdie nezúčastnili (9).
Cieľom predkladanej štúdie je zhodnotiť dopad expozície tabakovému dymu na telesné a
duševné zdravie tehotných žien, žijúcich v spoločnej domácnosti s fajčiarmi.
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Materiál a metodika
Práca je súčasťou bilaterálneho projektu „Zdravie matiek a detí vo vzťahu k expozícii fajčeniu v domácnosti“ medzi Lekárskou fakultou UK a New York University, School of Medicine, NY, USA, ktorý sa začal realizovať v roku 2008. Uvedená štúdia vychádzala z projektu
MEPS (Medical Expenditure Panel Survey, 2000 – 2004, Household Component) v USA
(10). Riešenie na Slovensku predpokladalo využitie rovnakého dotazníka s cieľom získať
komparabilné výsledky.
Výskum sa uskutočnil na gynekologických klinikách a poliklinikách Univerzitnej nemocnice UK v Bratislave. Na základe údajov získaných z cieleného validizovaného dotazníka sme
hodnotili environmentálne, behaviorálne a psychosociálne faktory v živote žien – matiek ako
aj ich telesné (PCS – Physical Component Summary) a duševné (MCS – Mental Component
Summary) zdravie podľa metodiky SF-12 (Medical Outcomes Short Form-12). Táto medzinárodne akceptovaná metodika meria v 12 položkách osem oblastí zdravia: fyzický funkčný
stav, obmedzenia spôsobené telesným zdravím, telesnú bolesť, vnímanie celkového zdravia,
vitalitu, sociálne pôsobenie (funkcie), obmedzenia zapríčinené emocionálnymi problémami a
duševné zdravie. SF-12 umožňuje získať skóre pre každú z týchto ôsmich oblastí zdravia a
súhrnné skóre pre telesné a duševné zdravie (11). Škála je v rozmedzí od 0 -100, vyššie skóre
zodpovedá lepšiemu zdraviu. Pre oba ukazovatele sme použili štandardizovanú priemernú
hodnotu 50 a štandardnú odchýlku 10 (ako pre populáciu v USA). Pre oba ukazovatele stavu
telesného (PCS) a duševného (MCS) zdravia sme použili v našom súbore medián ako tzv.
„cut-off point“ (12). V štúdii sme okrem dotazníkového prieskumu vykonali aj základné antropometrické merania (hmotnosť, výška, obvod pása). Projekt bol odsúhlasený Etickou komisiou LFUK a FNsP Bratislava a Institutional Review Board New York University School
of Medicine v USA.
Z celkovej vzorky 617 žien bolo 219 (40 %) tehotných vo veku 31 ± 5,3 roka, ktoré sme
podrobili komplexnej analýze. Dáta sme hodnotili na základe bivariantnej a multivariantnej
štatistickej analýzy (viacnásobnej logistickej regresie) s využitím programov SAS, S Plus a
EpiInfo 3.5.3 2008.
Výsledky a diskusia
V súbore 219 tehotných žien žilo 33.8 % (74) s partnerom − fačiarom (Obr. 1). Priemerné
skóre MCS bolo 50,6 ± 9.2 a PCS skóre 41,5 ± 10. Medián bol 41,7 pre PCS a 51 pre MCS
skóre.
Obrázok. 1. Fajčenie partnera v domácnosti v súbore tehotných žien (n=219)
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Bivariantná analýza ukázala, že MCS je v signifikantne negatívnom vzťahu k expozícii pasívnemu fajčeniu v domácnosti (p=0,006), avšak podľa očakávania v signifikantne pozitívnom vzťahu k vzdelaniu a výške príjmu v domácnosti. Signifikantne pozitívny vzťah sa ukázal taktiež medzi MCS a bývaním v v meste (Tabuľka. 1).
Významný vzťah medzi MCS a expozíciou tabakovému dymu v domácnosti sa potvrdil
aj v multivariantnej analýze po adjustácii na vek, vzdelanie, rodinný stav, zamestnanie, príjem
v domácnosti, bývanie v meste alebo na vidieku a stavbu tela (AOR= 2,2 (95 % IS: 1,1–4,49).
Výsledky PCS neboli štatisticky významnom vzťahu so žiadnym zo sledovaných ukazovateľov (Obrázok 3).

Prítomnosť fajčiara v domácnosti

Obrázok 3. Nezávislé vzťahy medzi rôznymi charakteristikami a telesným (PCS - skóre) a duševným
zdravím (MCS - skóre) v súbore nefajčiacich matiek (n=219), multivariantná analýza

p<0.01
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Tab. 1. Vzťahy medzi sledovanými ukazovateľmi a priemerným skóre PCS a MCS u tehotných žien
(n=219), bivariantná analýza
Ukazovateľ (matka)*
Fajčiar v domácnosti
Nie
Áno
Vek
< 30 rokov
≥ 30rokov
Rodinný stav
Vydatá/partner
Nevydatá/bez partnera
Vzdelanie
Základné a stredné
Úplne stredné
Vysokoškolské
Zamestnanie
Áno
Nie

N

PCS
(priemer)

138
71

41,12
41,87

170
44

41,05
43,12

164
48

41,34
42,28

34
90
90

43,31
40,64
41,62

123
87

41,70
41,04

p-hodnota†

0,61

0,22
0,56

0,41

0,51

MCS
(priemer)
51,82
48,19
50,56
50,80
50,18
51,64
46,72
50,92
51,77
51,09
50,02

p-hodnota†

0,006

0,88
0,33

0,02

0,41
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Príjem do domácnosti
< 600 EUR/mesiac
52
40,41
0,33
≥ 600 EUR/mesiac
153
41,97
Stavba tela
Podváha/Normálna
109
42,03
0,44
Nadváha/Obezita
96
40,96
Fyzická aktivita
Viac ako 1x do týždňa
Maximálne 1x do týždňa
79
42,39
0,46
Menej
ako
1x 43
41,88
týžďeň/žiadna
90
40,53
Bývanie
Mesto
152
40,78
0,10
Vidiek
61
43,27
Legenda:
MCS – škála mentálneho zdravia; PCS – škála fyzického zdravia;
†
bivariantná analýza – Studentov t-test a ANOVA
*
každá kategória premennej obsahuje chýbajúce údaje

47,57
51,70

0,005

50,70
50,44

0,85

51,43
51,27
49,60

0,38

51,56
48,24

0,02

Vzhľadom na to, že sme sledovali tehotné ženy, ktorých fyzický stav je ovplyvnený samotným tehotenstvom, analýza fyzického zdravia podľa SF-12 môže byť skreslená.
V predchádzajúcej pilotnej štúdii v súbore 309 matiek s deťmi do 18 rokov (po vylúčení
fajčiarok, žien s deťmi vo veku nad 18 rokov a tehotných žien) na základe výsledkov bivariantnej analýzy bola prítomnosť fajčiaceho partnera v domácnosti v negatívnom vzťahu s
priemerným skóre MCS a PCS, signifikantne však iba s PCS (p=0,006). PCS skóre matiek
bolo v signifikantne negatívnej asociácii s vekom, s BMI (nadváha) a s bývaním na vidieku,
signifikantne pozitívny vzťah sa potvrdil s týždennou frekvenciou pohybovej aktivity a s bývaním v meste. Po adjustácií na vek, vzdelanie, rodinný stav, zamestnanie, príjem, stavbu tela
a fyzickú aktivitu v mnohonásobnej logistickej regresií, prítomnosť fajčiaceho partnera v domácnosti zostal naďalej v nezávislom vzťahu s poklesom skóre PCS, t.j. s horším fyzickým
zdravím (AOR=1,9 (95% IS = 1,0-3,6)). MCS skóre nebolo v signifikantnom vzťahu s prítomnosťou partnera- fajčiara (13).
Výsledky našej štúdie sú ojedinelé vzhľadom na to, že je veľmi málo publikácií zaoberajúcich sa vplyvom pasívneho fajčenia na mentálne a fyzické zdravie matiek a tehotných žien (6,
7, 8, 14). Nemôžeme však vylúčiť dôsledky pobytu s fajčiarom ako takým, ako aj prítomnosť
iných skresľujúcich faktorov v štúdii. Potrebná je objektivizácia expozície fajčenia v domácnosti (napr. stanovenie kotinínu v sére alebo v moči) (15). Výsledky stanoveniae kotinínu
v moči, ktoré sme vykonali u vybraného súboru matiek aj v našej štúdii, sú v štádiu–hodnotenia. Taktiež plánujeme rozšíriť veľkosť súboru tehotných žien.
Záver
Výsledky priniesli poznatky, že bývanie s fajčiarom je nezávislým rizikovým faktorom
spojeným s horším psychickým zdravím tehotných žien. Ukázalo sa, že psychické zdravie
nášho súboru tehotných žien je výrazne ovplyvnené vzdelaním, výškou príjmu v domácnosti a
bývaním v meste. Vzhľadom na to, že sme sledovali tehotné ženy, ktorých fyzický stav je
ovplyvnený samotným tehotenstvom, analýza fyzického zdravia podľa SF-12 môže byť skreslená.
I keď si tieto údaje vyžadujú ďalšie komplexné analýzy, ktoré by v čo najvyššej miere objektivizovali vplyv pasívneho fajčenia na telesné a duševné zdravie tehotných žien ako aj žien
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– matiek na Slovensku, už naše doterajšie výsledky predstavujú závažný argument pre intervenciu v rodinách.
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Abstrakt
Úvod: Práca analyzuje zmeny vybraných ukazovateľov užívania tabaku, alkoholu a kanabisu
u adolescentov na Slovensku v období 2006 až 2014.
Materiál a metodika: Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) je prierezová štúdia
realizovaná na reprezentatívnej vzorke 11-,. 13- a 15- ročných školákov formou dotazníkov,
ktoré sú vypĺňané anonymne v školských triedach. Štúdia sa riadi medzinárodným protokolom a opakuje sa každé 4 roky vo viac než 40 krajinách Európy a Severnej Ameriky. Na Slovensku sa prieskum HBSC realizoval v rokoch 2006 (n=3972), 2010 (n=5089) a 2014
(n=4369).
Výsledky: Výskyt fajčenia aspoň raz za týždeň sa výrazne nemenil (v roku 2014 u15-ročných
respondentov 16,9% u chlapcov a 18,3% u dievčat). Asi polovica 15-ročných respondentov
prvý raz fajčí vo veku 13 rokov a menej. Pitie alkoholu výrazne pokleslo (v roku 2014 pitie
aspoň raz za týždeň u 21,0% chlapcov a 1,9% dievčat vo veku 15 rokov). K prvej opitosti
dochádza vo veku 13 rokov a menej asi v tretine prípadov. Kanabis aspoň raz za mesiac užilo
v roku 2014 8,1% chlapcov a 5,2% dievčat vo veku 15 rokov.
Závery: Pozornosť si zasluhuje pomerne časté fajčenie dievčat. Pozitívom je zníženie konzumácie alkoholu, ktoré môže byť odrazom celospoločenských zmien. Užívanie kanabisu sa
nemení výrazne a je pomerne málo rozšírené.
Úvod
Následky užívania návykových psychoaktívnych látok patria v súčasnosti jedným z kľúčových problémov verejného zdravotníctva. Vo vyspelých krajinách sa nadmerné pitie alkoholu
a užívanie tabaku zaraďujú k najvýznamnejším preventibilným rizikovým faktorom, ktoré sa
významnou mierou podieľajú na predčasnej strate zdravia populácie v dôsledku viacerých
ochorení, ako aj zvýšenej pravdepodobnosti úrazov. Okrem toho, osobitnú problematiku
predstavujú ekonomické straty spôsobené stratou hrubého domáceho produktu v dôsledku
predčasných úmrtí v produktívnom veku, priamych a nepriamych nákladov súvisiacich
s ochoreniami ako aj dopadov kriminálnej činnosti súvisiacej s nadmernou konzumáciou alkoholu (1).
Medzi nelegálnymi návykovými látkami dominuje užívania kanabisu. Hoci jeho spoločenskozdravotné dopady sú nižšie ako v prípade legálnych návykových látok (alkohol, tabak), nemožno podceňovať jeho užívanie, jednak vzhľadom na jeho priame zdravotné účinky, ako aj
z dôvodu, že predstavuje veľmi často „bránu“ k užívaniu iných, nebezpečnejších nelegálnych
drog (2).
Z hľadiska prvých kontaktov s návykovými látkami a začiatku ich pravidelného užívania je
najvýznamnejší školský vek. Príčinou môže byť snaha dosahovať znaky dospelosti, presadzovať svoju vôľu a vzdorovať normám. K tomu pristupuje neskúsenosť, zvedavosť, ľahká
ovplyvniteľnosť spoločenským prostredím a nedostatok informácií. Významnú úlohu zohráva
tiež podceňovanie účinkov psychoaktívnych látok na zdravie (najmä tých, ktoré sa spájajú s
dlhodobým užívaním) a rizika vzniku závislosti. Preto má monitorovanie užívania psychoak14
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tívnych návykových látok kľúčový význam pre hodnotenie zdravia a správania súvisiaceho so
zdravím v tejto vekovej skupine.
Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) je medzinárodný projekt prierezových
štúdií sledujúcich zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov vo veku 11, 13 a 15 rokov. V súčasnosti na ňom participuje viac ako 40, prevažne európskych, krajín. Úlohou týchto
štúdií je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie adolescentov v školskom veku
spolu s ním súvisiacimi faktormi. Projekt koordinuje v spolupráci s Regionálnym úradom
Svetovej Zdravotníckej Organizácie pre Európu, Child and Adolescent Health Research Unit
(CAHRU) na Univerzite v St. Andrews vo Veľkej Británii a Univerzitou v Bergene v Nórsku
(3). Na Slovensku boli doteraz vykonané tri prieskumy HBSC: v školskom roku 2005/06,
2009/2010, 2013/2014.
Cieľom práce je analyzovať zmeny prevalencie vybraných indikátorov užívania tabaku, alkoholu a kanabisu prostredníctvom porovania výsledkov priekumov HBSC na Slovensku vykonaných v roku 2006, 2010 a 2014.
Materiál a metodika
HBSC predstavuje prierezovú dotazníkovú štúdiu, ktorá svojím dizajnom umožňuje vytvárať
harmonizované dátové súbory umožňujúce porovnávanie medzi krajinami, ale i sledovanie
trendov. Údaje sú zbierané formou anonymného dotazníka administrovaného v školských
triedach tímom školených administrátorov. Dotazník HBSC pozostáva z povinných modulov
otázok obsiahnutých vo všetkých krajinách zúčastňujúcich sa HBSC ako aj nepovinných modulov, do ktorých sú zaraďované otázky, resp. skupiny otázok na základe voľby jednotlivých
krajín.
Vzorka sa vytvára v súlade so štruktúrou vzdelávacieho systému v danej krajine a býva stratifikovaná podľa regiónu alebo typu školy. Cieľom je získať údaje o 11-, 13- a 15-ročných školákoch reprezentatívne pre populáciu v danej krajine. Primárnou jednotkou býva školská trieda. Na Slovensku boli vzorky stratifikované podľa regiónu a typu školy (základná škola,
osemročné gymnázium).
Na Slovensku sa uskutočnili v súlade s protokolom HBSC tri prieskumy: v šk. roku
2005/2006, 2009/2010 a 2013/2014 počas jarných mesiacov, t.j., v roku 2006, 2010 a 2014.
Tabuľka č. 1 uvádza základné charakteristiky vzoriek získaných v troch prieskumoch na Slovensku. Vyhodnocovali sme respondentov vo veku 11, 13 a 15 rokov.
Výsledky sú uvádzané v percentách spolu s príslušnými intervalmi spoľahlivosti 95%. Hodnotenie rozdielov sa vykonávalo prostredníctvom porovnávania intervalov spoľahlivosti: rozdiel sa hodnotil ako štatisticky významný keď nedošlo k prekrývaniu intervalov spoľahlivosti.
Tabuľka 1. Základné charakteristiky vzoriek získaných v prieskumoch HBSC na Slovensku
Rok
Celková
počet respondentov
responzibilita
11-roční
13-roční
15-roční
2005/06
85,6%
1298 (608 chlapcov)
1327 (595 chlapcov)
1252 (591 chlapcov)
2009/10
79,5%
1140 (528 chlapcov)
1600 (774 chlapcov)
1568 (771 chlapcov)
2013/14
78,8%
1534 (776 chlapcov)
2162 (1035 chlapcov) 1549 (813 chlapcov)

Výsledky
V priebehu sledovaného obdobia sa nezmenil významnou mierou výskyt týždenného fajčenia
cigariet. S vekom respondentov narastá jeho prevalencia, kým u 11-ročných neprekročila 3%
medzi 15-ročnými respondentmi už fajčí približne jedna pätina z nich. Nie sú prítomné významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Hoci u 15-ročných dievčat je naznačený narastajúci trend, toto stúpanie nedosahuje štatistickú významnosť.
15
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V porovnaní s rokom 2006 sme zistili pri poslednom prieskume u 15-ročných respondentov
pokles výskytu iniciácie fajčenia tabaku vo veku 13 rokov a menej. Prvé skúsenosti
s fajčením sa asi v polovici prípadov odohrávajú v tomto nízkom veku. Medzi chlapcami
a dievčatami nie sú prítomné významné rozdiely.
V priebehu sledovaného obdobia došlo k výraznému poklesu týždenného pitia vo všetkých
vekových skupinách u oboch pohlaví, pričom pokles bol najvýraznejší u 11-ročných respondentov (zo 14,4% v roku 2006 na 3,2% v roku 2014 u chlapcov; z 9,5% v roku 2006 na 0,8%
v roku 2014 u dievčat). Stále však pretrváva dominancia chlapcov nad dievčatami (21,0% vs.
11,9%; u 15-ročných v roku 2014).
Percento respondentov, ktorí uviedli, že sa aspoň dva krát v živote opili, poklesol u oboch
pohlaví najmä v období 2010-2014 (z 40,0% na 29,8% u chlapcov; z 31,1% na 26,5%
u dievčat). Vzhľadom na to že klesajúci trend bol výraznejší u chlapcov, došlo k vyrovnaniu
rozdielov medzi pohlaviami (v rokoch 2006 a 2010 u 15-ročných respondentov dominovali
chlapci). V priebehu sledovaného obdobia sa u 15-ročných výskyt prvej opitosti vo veku 13
rokov a menej výrazne nemenil a zahŕňa približne tretinu respondentov, ktorí sa už niekedy
opili. Okrem toho, nie sú prítomné významné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami.
Zatiaľ čo u 15-ročných chlapcov sa výskyt užívania kanabisu (aspoň raz za mesiac) zmenil
len vo veľmi malej miere (8,8% v roku 2006 a 8,1% v roku 2014), u dievčat výsledky naznačujú stúpajúci trend (z 2,3% v roku 2006 na 5,2% v roku 2014). V dôsledku tohto vývoja sa
znižuje dominancia chlapcov nad dievčatami (8,8% vs. 2,3% v roku 2006; 8,1% vs. 5,2%
v roku 2014).
Tabuľka 2. Vybrané ukazovatele užívania psychoaktívnych látok, HBSC
2009/2010, 2013/2014; 11-roční respondenti (%±CI95%)
chlapci
2005/06 2009/10 2013/14 2005/06
Fajčenie tabaku (aspoň raz za
1,6±1,0
2,5±1,3
1,0±0,7
1,4±0,9
týždeň)
Pitie alkoholických nápojov
14,4±3,1 7,4±2,1
3,2±1,3
9,5±2,5
(aspoň raz za týždeň)
Opitosť (aspoň 2x za život)

2,8±1,4

2,4±1,2

1,0±0,7

1,6±1,0

Tabuľka 3. Vybrané ukazovatele užívania psychoaktívnych látok, HBSC
2009/2010, 2013/2014; 13-roční respondenti (% ± CI95%)
chlapci
2005/06 2009/10 2013/14 2005/06
Fajčenie tabaku (aspoň raz
6,6±2,0
8,5±1,9
6,2±1,5
4,3±1,5
za týždeň)
Pitie alkoholických nápojov
16,7±3,2 14,3±2,4 8,1±1,7
12,3±2,5
(aspoň raz za týždeň)
Opitosť (aspoň 2x za život)

15,6±3,0

12,3±2,2

6,5±1,5

12,4±2,5

Slovensko 2005/2006,
dievčatá
2009/10

2013/14

0,9±0,7

0,5±0,5

3,5±1,4

0,8±0,6

0,8±0,7

0,5±0,5

Slovensko 2005/2006,
dievčatá
2009/10

2013/14

6,9±1,6

4,7±1,2

9,4±1,9

4,0±1,2

10,7±2,0

7,8±1,6
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Tabuľka 4. Vybrané ukazovatele užívania psychoaktívnych
2009/2010, 2013/2014; 15-roční respondenti (%±CI95%)
chlapci
2005/06 2009/10 2013/14
Fajčenie tabaku (aspoň
18,4±3,1 21,5±2,9 16,9±2,6
raz za týždeň)
Iniciácia fajčenia tabaku
vo veku 13 rokov a menej
64,6±5,2 56,5±4,5 52,6±5,3
(z tých, čo už niekedy
fajčili)
Pitie alkoholických nápo34,3±3,9 28,8±3,2 21,0±2,8
jov (aspoň raz za týždeň)
Opitosť (aspoň 2x za ži39,5±4,0 40,0±3,4 29,8±3,2
vot)
Prvá opitosť vo veku 13
rokov a menej (z tých čo 40,0±6,5 29,4±5,2 36,0±6,7
sa už niekedy opili)
Užívanie kanabisu (aspoň
8,8±2,3
8,5±2,0
8,1±2,0
raz za posledných 30 dní)

látok, HBSC Slovensko 2005/2006,

2005/06

dievčatá
2009/10 2013/14

15,2±2,7

16,4±2,6

18,3±2,8

60,5±5,3

46,6±4,6

50,0±5,4

22,1±3,2

15,5±2,5

11,9±2,4

31,3±3,6

31,1±3,2

26,5±3,2

43,0±6,9

30,8±5,8

34,0±7,4

2,3±1,2

3,0±1,2

5,2±1,7

Diskusia a závery
Výsledky HBSC na Slovensku poskytujú obraz o vývoji epidemiologickej situácie
u adolescentov z hľadiska užívania najvýznamnejších psychoaktívnych látok od roku 2006.
Situácia v oblasti fajčenia tabaku je v priebehu posledných rokov relatívne stabilná. Na rozdiel od dospelej populácie, kde podľa posledného oficiálneho odhadu (4) fajčí denne 34%
mužov a 16% žien, u adolescentov nie sú prítomné rozdiely medzi pohlaviami. Vzhľadom na
to možno predpokladať v budúcnosti u žien nárast fajčenia, ako aj zvýšenie výskytu ochorení
súvisiacich s užívaním tabaku. Za pozornosť stojí aj naznačený stúpajúci trend týždenného
fajčenia u dievčat, podporujúci predpoklad takého vývoja situácie u nás v budúcnosti. Pozitívne treba hodnotiť pokles podielu respondentov, ktorí iniciovali fajčenie vo veku 13 rokov
a menej vzhľadom na to, že nízky vek prvých skúseností s cigaretami významne zvyšuje riziko dlhodobého pravidelného fajčenia v neskoršom veku (5, 6). Jedinci, ktorí získali prvé skúsenosti s fajčením (aj jediná vyfajčená cigareta) vo veku 11 rokov, mali v neskoršom veku
viac ako dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku pravidelného fajčiarskeho návyku v
porovnaní s tými, čo prvý krát fajčili vo veku 14 rokov (7).
Výsledky HBSC poukazujú jednoznačne na klesajúci trend konzumácie alkoholu
u adolescentov na Slovensku. Toto pozitívne zistenie môže odrážať postupnú zmenu spoločenského prostredia na Slovensku, prejavujúcu sa znižovaním spoločenskej tolerancie
k nadmernému pitiu alkoholu. Tieto celospoločenské zmeny naznačuje aj oficiálny odhad
Svetovej zdravotníckej organizácie, podľa ktorého sa celková spotreba alkoholu na Slovensku
od roku 2006 mierne znížila (8). Zníženie spoločenskej tolerancie pitia alkoholu vedie
k zmenám legislatívny ako aj dôslednejšiemu dodržiavaniu existujúcich noriem. V roku 2009
bol novelizovaný Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktorý sprísňuje
obmedzenia dostupnosti alkoholu pre deti a adolescentov (9). Okrem toho, s účinnosťou od 1.
marca 2010 došlo k nárastu spotrebnej dane z liehu o 15% (10). Národný akčný plán pre
problémy s alkoholom na roky 2013-2020, ktorý schválila Vláda SR 3.7.2013, formuluje stratégiu štátnej zdravotnej politiky vychádzajúcej z oficiálnych medzinárodných dokumentov
Svetovej zdravotníckej organizácie (11). Kontrola alkoholu má byť na základe týchto dokumentov jednou z priorít verejného zdravotníctva.
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Nárazové pitie u adolescentov vedúce k opitosti predstavuje celoeurópsky problém (12). Aj
napriek poklesu počas sledovaného obdobia, jeho výskyt (29,8% u chlapcov a 26,5% dievčat
vo veku 15 rokov), vzhľadom na riziká, ktoré prináša (13), treba považovať za veľmi vysoký.
Negatívny význam tohto problému podčiarkuje aj to, že asi v tretine prípadov k prvej opitosti
dochádza vo veku 13 rokov, prakticky v rovnakej miere u chlapcov aj dievčat.
Užívanie kanabisu, v porovnaní s legálnymi drogami, je oveľa menej rozšírené, čo odráža
celkovú situáciu v Európe (14). Je dôležité udržať daný stav, ktorý by sa mohol narušiť napr.
liberalizáciou legislatívy, čo by mohlo viesť k zvýšeniu negatívnych dopadov užívania
v populácii (15).
Výsledky analýzy možno zhrnúť do niekoľkých záverov vyplývajúcich pre prax:
 Pri kontrole tabaku sa treba zameriavať okrem doterajších stratégií aj na špecifické aspekty
fajčenia dievčat. Výsledky poukazujú na vyrovnávanie rozdielov medzi pohlaviami
a pokiaľ sa daný trend nezmení, možno očakávať v budúcnosti zvýšenie spoločenskozdravotných dopadov užívania tabaku u žien.
 Výskyt konzumácie alkoholu u adolescentov má jasne klesajúci trend, ktorý môže odrážať
celkové znižovanie spotreby alkoholu na Slovensku a možné zníženie zdravotnospoločenských dopadov nadmerného pitia.
 Napriek poklesu v posledných rokoch, výskyt nárazového pitia na Slovensku je stále vysoký u chlapcov aj dievčat. Preto je v rámci preventívnych opatrení potrebné sa tomuto problému špecificky venovať.
 Užívanie kanabisu sa výraznou mierou nemení a je dôležité udržať daný stav, aby nedochádzalo k zvyšovaniu jeho zdravotno-sociálnych dopadov v populácii.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č. APVV-0032-11.
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PROBLEMATIKA SATURÁCIE JÓDOM A JÓDÚRIA U DETÍ SR
J. Bérešová
RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote
Abstrakt
Úvod:Pre hodnotenie saturácie jódom je najvhodnejším biomarkerom jódúria, preto cieľom monitoringu bolo zistiť hodnoty jódúrie a posúdiť jeho príjem z potravy.
Materiál a metodika: Súbor tvorilo 65 detí vo veku 10-12 rokov zo 7 regiónov SR. Vzorky
prvého ranného moču po zamrazení boli spracované v laboratóriu UVZ SR štandardnou metodikou a hodnotené podľa kritérií WHO/ICCDD. Príjem jódu z potravy bol hodnotený pomocou 24 hodinového jedálneho lístku spracovaného softwarom Alimenta 4.3.e, príjem jódu
bol posudzovaný vo vzťahu k OVD, maximálnemu tolerovateľnému dennému príjmu, najnižšiemu prahovému príjmu a tiež k hranici prívodu UL stanovenou v EU.
Výsledky: Zistené hodnoty ukázali, že podľa epidemiologických kritérií adekvátnosti príjmu
jódu má optimálnu až nadpriemernú saturáciu 78,5% detí, nadmernú 20% a 1dieťa (1,54%) sa
nachádza v pásme ľahkej jodopénie. Zistil sa významný rozdiel v saturácii medzi pohlavím,
u chlapcov hodnoty jódúrie boli významne vyššie. Deti z regiónov západného Slovenska majú
hodnoty jódúrie viac v pásme nadmernej saturácie, než deti z ostatných regiónov. Nepodarilo sa
jednoznačne určiť dietárne zdroje expozície, potvrdil sa významný vzťah medzi príjmom soli
v potrave a príjmom jódu z potravy.
Závery: Na základe získaných výsledkov je potrebné uvažovať s realizáciou monitoringu
jódúrie na reprezentatívnej vzorke populácie detí, hodnotiť dynamiku zmien jódúrie v čase
a zamerať sa na určenie ďalších hlavných expozičných zdrojov z potravy.
Úvod
Jód je nevyhnutný esenciálny prvok pre formovanie hormónov štítnej žľazy (T 3 a T4 ),
ktoré regulujú základné metabolické procesy v organizme človeka. Organizmus človeka obsahuje 20 – 30 mg jódu, pričom viac ako 60% je viazaných v štítnej žľaze. Prioritnou cestou
vstupu jódu do ľudského organizmu u bežnej populácie je orálny príjem z potravín, do ktorých sa dostáva transportom z pôdy a z kuchynskej soli, do ktorej je jód zámerne pridávaný
vo forme KJ (KJO3) za účelom zabezpečenia primeraného príjmu.Väčšina prijatého jódu,
viac ako 90%, je z organizmu eliminovaná prostredníctvom moču, je preto vyšetrenie moču
(jódúria) výborným biomarkerom jeho príjmu. (1) Jódúria je zároveň dôležitou metódou na
sledovanie súvislostí v systéme hodnotenia diétarnej expozície. (2) V SR boli k dispozícii
posledné údaje o jodúrii z r. 2002. Podľa databázy nedostaku jódu bola koncentrácia jódu v
moči nasledovná: UI>50 μg/l: 14,4%, UI 100 – 200 μg/l: 32,8%, UI>200 μg/l: 7,9%. Údaje
boli získané z prieskumu 1631 detí z 12 škôl SR. (3) Cieľom monitoringu príjmu jódu
u vybranej skupiny populácie bolo okrem príjmu jódu z potravín zistiť hodnoty jódúrie
v súbore 10 – 12 ročných detí z rôznych regiónov SR a zhodnotiť úroveň saturácie jódom.
Materiál a metodika
Pri monitoringu 2014 sa zisťovala v súbore 70 detí (37 chlapcov a 33 dievčat) vo veku 10
– 12 rokov zo 7 regiónov SR (Bratislava, Senica, Trenčín Košice, Poprad, Martin a Rimavská
Sobota) saturáciu jódom metódou stanovenia hodnôt obsahu jódu v moči a súčasne hodnotením dietárnej expozície pomocou dvoch dotazníkov, jedného so zameraním na 24 hodinový
príjem jedál a druhého na frekvenciu konzumácie vybraných potravinových komodít.
Stanovenie jódúrie sa vykonalo z odobratých vzoriek stredného prúdu prvého ranného moču
v množstve 100 ml od 10 detí z každého regiónu. Vzorky po odbere boli zamrazené pri – 180C
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a v zmrazenom stave bezprostredne doručené do laboratória UVZ SR Bratislava, kde bola vykonaná analýza akreditovanou metodikou. Celkový počet odobratých vzoriek moču bol 70 (36 chlapcov
a 34 dievčat), no pre nedostatočné množstvo odobratej vzorky a potreby jej riedenia, pre analýzu
boli použité výsledky stanovenej jódúrie od 65 detí súboru (32 chlapcov a 33 dievčat). Stanovené
hodnoty jódúrie boli posudzované podľa kritérií WHO/UNICEF/ICCIDD a EFSA, podľa ktorých je
hodnota jódúrie do 20 µg/l klasifikovaná ako nedostatočný príjem so závažným nedostatkom jódu,
hodnota jódúrie 20 – 49 µg/l ako nedostatočný príjem s miernym nedostatkom jódu, hodnota 50 –
99 µg/l ako nedostatočný príjem, tiež s miernym nedostatkom, hodnota 100 – 199 µg/l ako primeraný príjem s adekvátnou saturáciou, hodnota 200 – 299 µg/l ako nadpriemerný príjem, ktorý môže
zabezpečiť zodpovedajúci príjem pre tehotné a dojčiace matky, ale pre populáciu môže predstavovať mierne vyšší ako adekvátny príjem a hodnoty nad 300 µg/l ako nadmerný príjem spojený
s možným rizikom nepriaznivých zdravotných dôsledkov, ako tyreotoxikózou, aktiváciou autoimunity, autoimúnne ochorenia štítnej žľazy. (4,5,6)
Pre hodnotenie dietárnej expozície boli vyplnené dotazníky 24 hodinového jedálničku
spracované pomocou nutričného softvéru ALIMENTA 4 3.e. a analyzoval sa príjem jódu a
kuchynskej soli. Zistené mediánové hodnoty príjmu jódu a priemerné hodnoty príjmu soli sa
porovnávali s OVD pre vekovú skupinu 7-10 ročných a 11-14 ročných a odporúčaní SCAN.
(7,8). Hodnotil sa aj maximálny tolerovaný denný príjem jódu PMTDI podľa
JECFA/FAO/WHO, ktorý je stanovený na 0,017 mg/kg hmotnosti/deň zo všetkých zdrojov
a porovnanie na najnižší prahový príjem Lowest Threshold Intake (LTI), ktorý je stanovený
na 70 µg/osobu 60 kg/deň (9,10). LTI hodnota bola vždy prepočítaná na kg hmotnosti detí.
Zistené údaje príjmu jódu u detí sa porovnávali aj s hornou hranicou prívodu UL stanovenou v EU na 0,008-0,010 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (11).
Výsledky a diskusia
Medián hodnôt jódúrií u sledovaného súboru 10 – 12 ročných detí bol 205,00 µg/l, zistená
priemerná hodnota obsahu jódu v moči bola 238,18 µg/l.
Najnižšia stanovená hodnota jódu v moči bola 92 µg/l a najvyššia stanovená hodnota bola
762 µg/l. (tabuľka 1) Hodnoty nad 500 µg/l boli zistené vo vzorkách moču u 4 detí súboru
(6,15%) - 3 chlapci a 1 dievča.
Analýzou stanovených hodnôt podľa epidemiologických kritérií adekvátnosti príjmu jódu
podľa WHO/UNICEF/ICCID pre posudzovanie na báze mediánu jódúrie školských detí sa
zistilo, že v riziku nedostatočného príjmu „ľahkej jodopénie“ (50 – 99 µg/l) sa nachádzalo 1
dieťa (1,54%) – dievča.
Adekvátnu - optimálnu saturáciu jódom (100 – 199 µg/l) malo 27 detí súboru (41,54%) – 9
chlapcov a 18 dievčat a nadpriemernú, viac ako adekvátnu (200 – 299 µg/l) malo 24 detí
(36,92%) – 14 chlapcov a 10 dievčat.
Nadmernú saturáciu (≥ 300 µg/l) malo 13 detí (20,00%) – 9 chlapcov a 4 dievčatá. Prehľad
je uvedený v tabuľke 1.
Tabuľka 1. Rozloženie jódúrie podľa mediánových hodnôt v súbore 10 - 12 ročných detí SR, rok2014
Hodnota
jódúrie v µg/l
< 20
20 - 49
50 - 99
100 - 199
200 - 299
≥ 300

Spolu
abs.
0
0
1
27
24
13

(n = 65)
%
0,00
0,00
1,54
41,54
36,92
20,00

Chlapci

(n =32)

Dievčatá

(n = 33)

abs.
0
0
0
9
14
9

%
0,00
0,00
0,00
28,13
43,75
28,13

abs.
0
0
1
18
10
4

%
0,00
0,00
3,03
54,55
30,30
12,12

21

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

Parametre pre udržateľnosť eliminácie nedostatku jódu podľa WHO požadujú podiel populácie s jódúriou pod 100 µg J/ l menej ako 50 % a pod 50 µg J/ l menej ako 20 %. Sledovaný
súbor týmto požiadavkám plne vyhovuje, nakoľko len 1 dieťa ( 1,54%) malo jódúriu nižšiu
ako 100 µg/ l a jódúria pod 50 µg/l nebola zistená (0%) - nemalo ani jedno dieťa sledovaného
súboru. Zistený medián hodnôt jódúrií 205,00 ug/l je pod požadovanou hranicou 300 ug/l.
Toto hodnotenie je však potrebné posudzovať vo vzťahu k veľkosti sledovaného súboru
detí SR (65 detí) a k uvedenej topológii (7 okresných miest SR), ktoré nepredstavujú reprezentatívny súbor a výsledky nie je možné vztiahnuť na celú detskú populáciu SR.
Napriek tomu, sme výsledky z našej štúdie porovnávali s dostupnými údajmi z ČR, kde
v roku 2012-2013 sa tiež realizovala štúdia saturácie jódom a jódúrie u detí 11 – 12 ročných
a nami zistené hodnoty jódu v moči u detí SR boli mierne priaznivejšie, resp. porovnateľné čo
sa týka parametrov udržateľnosti eliminácie nedostatku jódu podľa WHO. Zistené mediánové
hodnoty jódúrie u detí ČR boli však vyššie (252 µg/l) a normálnu saturáciu malo 58% detí
hodnoteného súboru, kým v SR toto percento bolo vyššie (78,5% súboru detí), rozdiel je štatisticky významný (P<0,05). (12)
Podľa dostupných údajov o jódúrii školských detí zo štúdie vykonanej v roku 2002 je
orientačne možné porovnať proporcie detí podľa epidemiologických kritérií tak, ako je to zosumarizované v tabuľke 2.
Tabuľka 2. Prehľad o percentách školských detí SR zaradených podľa kritérií WHO/ICCIDD jódúrie
zo štúdií z rokov 2002 a 2014
Kategória hodnôt jódúrie
rok 2002 (n=1 631)
rok 2014 (n=65)
50 µg/l
14,4%
1,54%
100 – 200 µg/l
32,8%
41,54%
˃ 200 µg/l
7,9
56,92%

Z orientačného prehľadu je možné usudzovať na možný posun k vyššiemu zastúpeniu optimálnej a nadpriemernej saturácii populácii detí, ale aj zvyšujúcu sa proporciu detí
s nadmernou saturáciou. Toto však môže byť výrazne ovplyvnené veľkosťou
a reprezentatívnosťou súborov.
Analýza mediánových hodnôt jódúrie bola v nami sledovanom súbore vykonaná aj
v závislosti na pohlaví. Rozdiel v hodnotách stanoveného obsahu jódu v moči medzi pohlavím detí, je uvedený v grafe 1.
Graf 1. Porovnanie jódúrie v súbore 10 - 12 ročných detí SR podľa pohlavia, rok 2014
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Medzi stanovenými mediánovými hodnotami jódúrie u chlapcov a dievčat je štatisticky
významný rozdiel (p<0,01). Saturácia jódom u dievčat vykazuje významne nižšie hodnoty
než u chlapcov.
Pokiaľ sa vykonala analýza na základe topológie odoberaných vzoriek moču a výsledkov
laboratórnych analýz, tak z celkového počtu 65 analyzovaných vzoriek, vykazovalo hodnotu
jódúrie vyššiu ako 300 µg/l 13 vzoriek a z toho v regiónoch západného Slovenska
(BA,SE,TN) to bolo 9 vzoriek (69,2%) a po 1 vzorke (7,8%) to bolo z regiónov RS,KE,MT.
(tabuľka 3)
Tabuľka 3. Jódúria a saturácia jódom v súbore 10-12 ročných detí podľa regiónov, r.2014
Jódúria a saturácia jódom v
súbore 10 - 12 ročných detí
zo 7 miest SR

n

Bratislava
Senica
Trenčín
Košice
Poprad
Martin
Rimavská Sobota
Spolu

10
10
9
10
10
7
9
65

medián priemer
µg J/l
µg J/l
255
207,5
217
182,5
176
200
172
205

311,8
316,9
288,7
277,8
255,4
250,4
189,4
238,2

Normálna
(100-299 µg/l)
abs.
6
7
7
9
8
6
8
51

%
60,0
70,0
70,0
90,0
80,0
85,7
88,9
78,5

Nadmerná
(≥300µg/l)
abs.
4
3
2
1
1
1
1
13

%
40,0
30,0
20,0
10,0
10,0
14,3
11,1
20,0

Ľahká jodopénia
(50-99µg/)
abs.
0
0
0
0
1
0
0
1

%
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
1,5

Analýza hodnoteného príjmu jódu z potravy ukázala, že v hodnotenom súbore 10-12 ročných detí SR je medián denného príjmu jódu potravou 84,55 µg, (čo predstavuje plnenie OVD
pre odporúčania vekovej skupiny 7-10 ročných detí alebo odporúčaní WHO pre 7-12 ročné
deti na úrovni 70,46%), s výraznými rozdielmi medzi pohlavím a sledovanými regiónmi.
V skupine chlapcov bol medián denného príjmu jódu potravou 106,0 µg (88,33% OVD alebo
81,54% v porovnaní na OVD pre vekovú skupinu 11-14 roč.) a v súbore dievčat SR76 µg, čo
predstavuje plnenie podľa odporúčaní WHO a OVD na úrovni 63,33% alebo 44,71% ak porovnávame pre vekovú skupinu 11-14 ročných dievčat.
Obdobné zistenia plnenia denného príjmu jódu z potravy v porovnaní na OVD boli zistené
aj v štúdii realizovanej v roku 2012 u detí staršieho školského veku, kde plnenie OVD u 11 –
14 ročných chlapcov bolo 81,32% a u dievčat ešte nižšie - 61,75% , príjem jódu na kg hmotnosti detí bol mierne nižší u chlapcov 0,00194 mg/kg/deň a u dievčat mierne vyšší – 0,00204
mg/kg/deň a PMTDI bola zistená v súbore chlapcov – 11,39% a v súbore dievčat -12,03%.
(13)
Vo vzťahu k jódúrii malo optimálny príjem jódu z potravy (˃ 150 µg/deň) len 16 detí sledovaného súboru (9 chlapcov a 7 dievčat), čo predstavuje 24,6%, resp. podľa odporúčaní
EFSA z roku 2014 (90 µg/deň - 120 µg/deň) pre túto vekovú skupinu to predstavuje 9,2%
(abs. 6) detí súboru (5 chlapcov a 1 dievča), ale pozitívny vzťah medzi predpokladanou zodpovedajúcou hodnotou jódúrie (˃100 µg/l ) sa nepotvrdil.
Prepočítaný denný príjem jódu z potravy na kg hmotnosti detí (priemerná hmotnosť detí
súboru bola 41,1kg; chlapci 42,4kg - dievčatá 39,6kg)
bol 0,0021mg/kg/deň,
u chlapcov 0,00250021mg/kg/deň,
u dievčat 0,0019 0021mg/kg/deň,
čo sú hodnoty, ktoré sa pohybujú nad hladinou najnižšieho prahového príjmu (LTI), nedosahujú hodnoty hornej hranice príjmu jódu stanovenej v EU (UL) a sú tiež pod úrovňou limitnej
expozície (PMTDI).
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Priemerná expozičná dávka provizórneho maximálneho tolerovaného denného prívodu jódu dosiahla v súbore detí 10 – 12 ročných 12,11%, v súbore chlapcov 14,70% a v súbore
dievčat 11,3% .
Hodnotenie dietárnej expozície podľa zisťovanej dennej frekvencie konzumácie jednotlivých potravinových komodít (denne a viackrát denne) pri súčasne hodnotenej jódúrii ukázalo,
že hlavnými expozičnými zdrojmi by mohlo byť ovocie, rôzne druhy chlebov a pečiva, nápoje
typu čaj, minerálne vody a ovocné džúsy, mlieko a mliečne výrobky, ako aj ostatné komodity
uvádzané v grafe 2
Graf 2. Prehľad dennej konzumácie potravinových komodít v súbore 10-12 ročných detí SR, rok
2014
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V rámci dietárnej expozície bol samostatne hodnotený príjem soli, kde priemerný denný
príjem kuchynskej soli bol v súbore detí SR 6,99g (u chlapcov 8,12g, u dievčat 5,73g).
V prepočte na kg hmotnosti detí bol príjem kuchynskej soli 0,17022 mg/kg ht./24hod.,
u chlapcov – 0,1649 mg/kg ht./24hod. a u dievčat hodnoteného súboru 0,1766 mg/kg
ht./24hod., (graf 3).
Graf 3: Denný príjem kuchynskej soli na kg hmotnosti 10-12 ročných detí podľa pohlavia a regiónov
SR, rok 2014
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Hodnotený príjem kuchynskej soli potravou za 24 hodín prekračuje súčasné odporúčania WHO (14) o viac ako 40%, rozdiely sú výraznejšie u chlapcov súboru, odporúčanie denného príjmu 5g je prekročené o 65% a sú výrazné aj rozdiely v rámci jednotlivých regiónov,
ktoré sa pohybujú od 24% do 88%
Vzťah medzi príjmom kuchynskej soli a obsahom jódu v moči za 24 hodín nepreukázal štatisticky významný vzťah.
Medzi denným príjmom jódu z potravy a denným príjmom soli z potravy bol preukázaný
štatisticky významný vzťah na 95,0% úrovni spoľahlivosti. (graf 4)
Graf 4. Príjem jódu versus soli z potravy za 24 hod. v súbore 10 – 12 roč. detí, rok 2014

Pretože súbor dát neobsahoval dáta s normálnym rozdelením, bola vykonaná normalizácia dát formou ich transformácie, čo umožnilo vykonať analýzu mnohopočetných vzťahov
s nasledovnými výsledkami:
Premenná

Príjem soli
(g/24 hod.)

Príjem soli (g/24 hod.)

Príjem jódu (µg/24 hod.)

Jód v moči (µg/l)

0,4845
(65)
0,0000
0,0565
(65)
0,6547

Príjem jódu
(µg/24 hod.)
0,4845
(65)
0,0000

Jód v moči
(µg/l)
0,0565
(65)
0,6547
0,0247
(65)
0,8450

0,0247
(65)
0,845

Tým bolo potvrdené, že denný príjem jódu je štatisticky významne ovplyvňovaný príjmom
soli. Iné vzťahy, medzi testovanými hodnotami neboli zistené.
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Záver
Realizovaný monitoring príjmu jódu v súbore 10 – 12 ročných detí z vybraných regiónov
SR ukázal, že:
- saturácia jódom je adekvátna u takmer 42% detí vybraného súboru,
- bola však zistená vysoká proporcia detí s nadpriemernou a nadmernou saturáciou, takmer
57%,
- boli zistené významné rozdiely v jódúrii medzi pohlavím (podľa epidemiologických kritérií jódúria chlapcov vykazuje viac nadpriemerných a nadmerných hodnôt ako u dievčat)
a regiónmi SR (nadmerná jódúria bola u detí z Bratislavy a regiónov juhozápadného Slovenska- SE,TN),
- zistená jódúria nekoreluje so zistenými hodnotami príjmu jódu z potravy, je ťažké určiť
hlavné dietárne zdroje expozície, je náznak, že okrem soli sú to mlieko a mliečne výrobky,
chlieb a pečivo, rôzne druhy nápojov a iné,
- napriek zistenému nadmernému príjmu soli z potravy bol na základe vypočítanej hodnoty
korelačného koeficientu zistený len relatívne slabý vzťah medzi jódúriou a denným príjmom soli,
- výsledky je potrebné považovať za nereprezentatívne a nie je možné ich vztiahnuť na celú
populáciu detí SR.
Na základe uvedeného zhrnutia získaných výsledkov je potrebné uvažovať s realizáciou
monitoringu jódúrie na reprezentatívnej vzorke populácie detí, v pravidelných intervaloch
hodnotiť dynamiku zmien v hodnotách jódúrie s cieľom „udržateľnosti eliminácie deficitu
jódu“, okrem jódúrie zamerať pozornosť aj na hodnotenie klinických stavov spojených s činnosťou štítnej žľazy u detí a pre hodnotenie dietárnej expozície využiť iný, špecifický softwarový produkt (napr. MCRA), ktorý by umožnil správne určiť hlavné nielen dietárne ale hlavne
expozičné zdroje príjmu. Samostatne sledovať okrem detí aj ďalšie rizikové skupiny populácie a pozornosť venovať aj epidemiologickej konzekvencii nadbytku jódu.
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VYUŽITIE ANALÝZ ORTUTI VO VLASOCH NA MONITOROVANIE EXPOZÍCIE
V ŽIVOTNOM A PRACOVNOM PROSTREDÍ
D. Borošová, K. Slotová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica
Abstrakt
Úvod: RÚVZ Banská Bystrica sa zúčastnil európskej štúdie biomonitoringu
COPHES/DEMOCOPHES, kde boli zapojené dvojice matka a dieťa a vyšetrované vybrané
biomarkery.
Materiál a metodika: Práca v teréne bola sústredená na dotazníkové šetrenie. Vzorky vlasov odobrané v záhlavovej časti tesne pri hlave boli na obsah ortuti vyšetrené v laboratórnom
pracovisku RÚVZ pre všetky vzorky zo Slovenska metódou AAS na prístroji AMA 254. Organizátor štúdie usporiadal štyri medzilaboratórne porovnávacie skúšky.
Výsledky: Boli zistené priemerné hodnoty ortuti vo vlasoch detskej populácie
v Európe 0,145 g/g a na Slovensku 0,092 g/g a ich matiek v Európe 0,145 g/g a na Slovensku 0,130 g/g.
Závery: Hlavným zdrojom expozície v Európe je konzumácia morských rýb. Bolo navrhnuté optimálne riešenie konzumácie dvoch porcií rýb týždenne. Výsledky SR preukázali,
že matky majú vyššie hodnoty, ako ich deti, podobne ako mestská populácia a respondenti
s vyšším vzdelaním v porovnaní k vidieckemu obyvateľstvu. Poznatky harmonizovaného postupu sú využiteľné pre činnosť NRC pre biomonitoring.
Úvod
Jedným z poslaní úradov verejného zdravotníctva v SR v zmysle zákona 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je kontrola zdravých životných a pracovných
podmienok. V ostatnom období za najúčinnejší nástroj pre identifikáciu, kontrolu a prevenciu
expozície populácie toxickým chemickým kontaminantom je považovaný biomonitoring ako
vedecký prístup (Human biomonitoring, HBM), pri ktorom sa sleduje obsah toxického prvku,
chemickej zlúčeniny alebo jej metabolitu (biomarker) v ľudskom biologickom materiáli,
v telesných tekutinách (krv, moč, sliny, materské mlieko) alebo tkanivách (vlasy, nechty, kosti, tuk a pod.) (1).
Problematike biomonitoringu sa pracovisko RÚVZ Banská Bystrica systematicky venuje
v rámci plnení ťažiskových úloh ÚVZ v SR (r. 2006-2013). V rámci svojej pôsobnosti
a v rámci pôsobnosti Národného referenčného centra pre laboratórnu diagnostiku v oblasti
ľudského monitoringu (ďalej NRC pre biomonitoring) sa zúčastňuje aj na riešení národných a
medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vedeckého výskumu v tejto
oblasti.
Jedným z takýchto programov bola európska štúdia biomonitoringu - zaťaženia ľudí škodlivinami z prostredia v Európe. Projektu EÚ COPHES/DEMOCOPHES (r. 2007-2013, podporeného grantom Komisie EÚ č.FP7-ENV-2009-1-CSA, koordinátor FPS Health, Food Chain Safety and Environment, Brusel, Belgicko) sa zúčastnilo 17 európskych krajín kde boli
zapojené dvojice matka a dieťa v počte n= 120 dvojíc v každej krajine. Stanovovanými biomarkermi boli ortuť vo vlasoch a kadmium, kotinín, a ftaláty v moči. V rámci projektu
COPHES/DEMOCOPHES sa laboratórne pracovisko RÚVZ Banská Bystrica podieľalo stanovením ortuti vo vzorkách vlasov, a to pre všetky vzorky zo Slovenska.
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Materiál a metodika
Ortuť je kov striebrobielej farby, ktorý má pri izbovej teplote kvapalnú formu. Vyskytuje
sa v troch formách, ktoré majú rôzne vlastnosti, použitie a toxicitu: elementárna (alebo kovová) ortuť, organické a anorganické zlúčeniny ortuti.
Chronická expozícia ortuti je spojená s poškodením centrálnej nervovej sústavy, obličiek a
žalúdka a ovplyvňuje tiež imunitný systém, krvný tlak a frekvenciu srdca. Okrem toho môže
dôjsť k chveniu, zmene osobnosti (podráždenosť, spoločenský odstup - odlúčenosť) a zároveň
k poruchám krátkodobej pamäte. Keďže ortuť môže vo forme metylortuti prechádzať placentou, môže byť ortuti vystavený aj vyvíjajúci sa plod, čo vo vysokých koncentráciách ortuti
môže spôsobiť (neuro)vývojové poruchy.
Ako zdroje ortuti sú známe amalgámové výplne zubov ich počet, zloženie a kvalita týchto
výplní, trvanie a intenzita žuvania a samotné stravovanie. Výrazne vyšší príjem ortuti je spojený s častou konzumáciou rýb/kôrovcov a ich produktov s vysokým obsahom ortuti. Ortuť sa
uvoľňuje do životného prostredia z rôznych prírodných zdrojov ako sú lesné požiare, záplavy
alebo prírodné zvetrávacie procesy. Z umelých zdrojov je to spaľovanie odpadov, fosílnych
palív a pri niektorých priemyselných procesoch. Okrem toho, nesprávna likvidácia produktov
s obsahom ortuti môže viesť k uvoľňovaniu ortuti do životného prostredia. Vo vode môže byť
ortuť absorbovaná (mušľami, lastúrami), rybami, čo vedie k hromadeniu ortuti v potravinovom reťazci (2).
Na zisťovanie obsahu ortuti v ľudskom tele sa najčastejšie používajú analýzy ortuti vo
vzorkách krvi, moču a vlasov. Aj keď je použitie vlasov v environmentálnej medicíne často
diskutované, pre biologický monitoring sa tento materiál ukazuje vysoko vhodný z dôvodov
povahy neinvazívneho vyšetrenia, nenáročného vzorkovania, jednoduchého transportu
a uskladnenia, vysokej koncentrácie analytu v matrici, stability ortuti vo vlasoch, možnosti
sledovania expozície v čase, dostupnosti CRM a nízkej ceny v porovnaní s ostatnými materiálmi. Analýza vlasov je vhodná metóda na zistenie histórie vystavenia sa ortuti využijúc
poznatok o rýchlosti rastu vlasov približne 1 cm za mesiac. (3). Vlasy sa použili v štúdii sledovania expozície metylortuti v súvislosti s konzumáciou rýb (4) a našli použitie v ďalších
štúdiách pri sledovaní rôznych skupín obyvateľstva (5).
Podľa požiadaviek projektu bola ako reprezentant mestskej oblasti vybratá Bratislava, kde
boli oslovené deti zo škôl v Lamači, Karlovej Vsi, Ružinove, Petržalke, spolu 63 párov. Okolie Banskej Bystrice, Slovenská Ľupča a Brusno boli vybraté ako vidiecka oblasť, spolu 66
párov. V týchto lokalitách boli vyšetrované deti vo veku 6-11 rokov a ich matky vo veku do
45 rokov. Práca v teréne bola sústredená na dotazníkové šetrenie, ktorého cieľom bolo zmapovanie obytného prostredia a bydliska, výživy, fajčenia, spôsobu života ovplyvňujúceho expozíciu, zamestnanie a sociálnej demografie. Pred odberom vlasov boli dotazníkovo vyšetrované údaje o farbe vlasov, štruktúre, chemickom ošetrení, umývaní a použitom šampóne.
Na vylúčenie variability výsledkov v dôsledku rôzneho miesta vzorkovania vlasov v rámci
hlavy (6) bol zvolený jednotný postup odberu vlasov. Vzorky sa respondentom odoberali
v strede záhlavovej časti v stočenom prameni tesne pri hlave, spevnili sa lepiacou páskou vo
vzdialenosti 5-6 cm s vyznačením smeru ku koreňu prameňa vlasov. V papierovom vrecku sa
doručili do laboratória na analýzu. Z prameňa vlasov sa použil segment vo vzdialenosti 3 cm
od skalpu, nožnicami sa nastrihal na kúsky cca 1 mm a v polypropylénovej vzorkovnici sa
uskladňoval pri laboratórnej teplote až do analýzy.
Na analýzu ortuti vo vlasoch bola použitá metóda atómovej absorpčnej spektrometrie na
prístroji AMA 254, od výrobcu Altec, s.r.o. Praha. Využitím techniky generovania pár kovovej Hg s následným zachytením a obohatením na zlatom amalgamátore sa dosahuje mimoriadne vysoká citlivosť stanovenia definovaná limitom detekcie 0,005 g/g a kvantifikácie
0,016 g/g ako aj nezávislosť výsledku stanovenia na matrici vzorky.
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Výsledky
Keďže na analýzu ortuti je možné využiť okrem techniky AAS s termickým rozkladom aj
prietokové hydridové techniky (FIMS), princípy hmotnostnej spektroskopie s indukčne viazanou plazmou, optickej emisnej a atómovej emisnej analýzy, neutrónovej aktivačnej analýzy,
fluorescenčnej analýzy a PIXE, na dosiahnutie jednotného postupu laboratórnych harmonizácie organizátor štúdie usporiadal štyri medzilaboratórne porovnávacie skúšky. Pre každé kolo
MPS skúšky boli pripravené dve vzorky vlasov na dvoch rôznych koncentračných úrovniach,
Clow, Chigh. V tabuľke 1 sú uvedené výsledky laboratória RÚVZ BB v porovnaní s výsledkami
dosiahnutými v rámci európskej štúdie po vylúčení odľahlých hodnôt. Pre zlepšenie presnosti
analytických výsledkov, v EQUAS systéme, presnosť bola vyhodnotená aj porovnaním výsledkov s priradenými hodnotami (vypočítanými z výsledkov referenčných laboratórií - RL sú
laboratóriá s celosvetovou reputáciu a osvedčené prostredníctvom recenzovaných publikácií
alebo skúsenosti v organizovaní známych medzinárodných kruhových testoch) (7).
Tabuľka 1. Výsledky medzilaboratórneho porovnania ortuti vo vlasoch.
Slovensko
Európa
Rozsah 2SD
Clow
Chigh
Clow
n RSD
Chigh
n
RSD
Clow
Chigh (µg/g)
(µg/g) (µg/g) (µg/g)
(%)
(µg/g)
(%) (µg/g)
ICI 1
0,74
1,07
0,74
1
8,9
1,05
1
11,3 0,610,82-1,29
2
2
0,87
ICI 2
0,20
1,45
0,18
1 13,6
1,47
1
6,6
0,181,28-1,66
5
3
0,23
EQUAS 1
0,20
1
7,9
0,70
1
4,0
6
2
0,160,20
0,75
0,65-0,76
0,20* 1 7,5*
0,76*
1
4,0*
0,23
6
6
*
*
EQUAS 2
0,19
1 11,6
1,08
1
9,0
7
6
0,150,20
1,11
0,82-1,30
0,18* 1 11,5*
1,08*
1
9,3*
0,23
6
6
*
*
*priradené hodnoty, n zúčastnené lab., odľahlé lab. vylúčené, RSD: relatívna štandardná odchýlka, SD: štandardná odchýlka.

Po preukázaní úspešnosti aspoň v dvoch kolách medzilaboratórnych testov, bolo laboratórium oprávnené vykonávať analýzy na národnej úrovni. Keďže výsledky laboratória RÚVZ
BB boli vo všetkých štyroch prípadoch veľmi dobre, boli analyzované vzorky všetkých 129
dvojíc, matka-dieťa spolu, tzn. 258 analýz ortuti vo vlasoch. Analýzy boli vykonávané podľa
technických a kapacitných možnosti zariadenia AMA 254 v sériách 15-18 vzoriek, maximálne 20 denne. Na zabezpečenie kvality merania sa vykonávala kontrola kalibračného bodu,
analýza minimálne dvoch vzoriek riadenia kvality (CRM, MPS) s každou sériou, všetky vzorky sa analyzovali ako paralelné stanovenia a vždy vedľa seba dvojica matka – dieťa.
Diskusia a závery
Výsledky EU
Hlavným zdrojom expozície u matiek aj u detí je konzumácia morských rýb. V porovnaní
európskych krajín, sú rozdiely v koncentrácii ortuti vo vlasoch medzi európskymi štátmi významné, a súvisia s výrazne rozdielnou spotrebou rýb, ktorá je najvyššia v Portugalsku a Španielsku a najnižšia v Maďarsku. Cyprus, Dánsko, Luxembursko a Belgicko majú hodnoty
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vyššie ako je európsky priemer. Ostatné krajiny, zapojené v projekte, hlavne zo strednej
a východnej Európy sa nachádzajú na úrovni európskeho priemeru, a pod priemerom. Konzumácia morských rýb je v krajinách južnej Európy veľmi významná, avšak na rozdiel od
Portugalska a Španielska sa v spomínaných krajinách nekonzumujú veľké dravé ryby, ktoré
môžu byť zdrojom metylortuti.
1,4 % detí a 3,4 % ich matiek z celého európskeho súboru má hodnoty nad súčasne platnou
zdravotne významnou hodnotou 2,3 μg/g určenou spoločnou Komisiou Svetovej zdravotníckej
komisie pre bezpečnosť potravín a prídavné látky v potravinách - Joint FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives - JECFA (8). Neznamená to však, aby sa z dôvodu výsledkov
zistených v projekte DEMOCOPHES obmedzila konzumácia rýb, nakoľko sú veľmi významným zdrojom omega-3 nenasýtených mastných kyselín, vitamínu D, jódu, ktoré sú veľmi dôležité pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení, preto bolo navrhnuté optimálne riešenie konzumácie rýb približne 2 porcie týždenne. (2)
Graf. 1. Obsah ortuti vo vlasoch matiek v krajinách zúčastnených v projekte, vyjadrené v %
k priemernej hodnote v projekte DEMOCOPHES (AVERAGE)

Výsledky SK
V zhode s európskymi výsledkami, výsledky SR potvrdili už známe fakty o ortuti, že vekom dochádza ku postupnej kumulácii ortuti vo vlasoch – matky mali vyššie hodnoty, ako ich
deti. Hlavným zdrojom ortuti je konzumácia morských rýb. Konzumácia rýb sladkovodných
neovplyvňuje obsah ortuti vo vlasoch. Zvýšené hladiny ortuti vo vlasoch boli zistené
u mestskej populácie v porovnaní k vidieckemu obyvateľstvu a aj u respondentov s vyšším
vzdelaním, čo sa vysvetľuje ich vyššou uvedomelosťou k zdravej výžive a teda aj častejšou
konzumáciou rýb.
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Tabuľka 2. Výsledky expozície SK a EU dosiahnuté v projekte COPHES
Ortuť vo vlasoch
geometrický priemer (95% interval spoľahlivosti)
Expozícia SK
Expozícia EU
0,092
0,145
deti [g/g]
(0,080 – 0,106)
(0,139 – 0,151)
0,130
0,225
matky [g/g]
(0,113 – 0,148)
(0,216 – 0,234)
*(JECFA) - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (8)

JECFA*
(FAO/WHO)
2,3

SR patrí ku krajinám s nízkou spotrebou rýb, čoho dôkazom sú aj zistené hodnoty expozície, ako sú uvedené v tabuľke 2, ktoré sú významne nižšie v porovnaní s európskou populáciou (9), a až o rád nižšie ako je zdravotne významný limit (8).
Výsledky a závery štúdie COPHES a DEMOCOPHES boli prezentované na konferencii
prezidentského štátu ‘Human Biomonitoring: Linking Environment to Health and Supporting
Policy’, v Larnaca, 23. a 24. októbra 2012 na Cypre. Národné sympózium so správou o agregovaných výsledkov pre širokú verejnosť a ich politiky, bolo prezentované na ÚVZ SR Bratislava 27.11.2012.
Ostatné zdroje ortuti, amalgámové plomby, rozbité teplomery a úsporné žiarivky nepreukázali významný vplyv na obsah Hg vo vlasoch. Výsledky týchto vyšetrení potvrdzujú závery
štúdie COPHES/DEMOCOPHES.
V rámci NRC pre biomonitoring boli vykonané analýzy ortuti vo vlasoch na základe požiadaviek klientov RÚVZ Banská Bystrica, ktoré boli podľa niektorých spoločných znakov
rozdelené do skupín, a to s anamnézou rozbitých teplomerov, pracovnej expozície zubných
lekárov a náhodne vybraná porovnávacia skupina dospelých pracovníkov v chemickom laboratóriu. Nakoľko sa nejednalo o systematické štúdie, týmto vyšetreniam nepredchádzalo dotazníkové šetrenie na zisťovanie podmienok obytného prostredia a bydliska, výživy, fajčenia,
spôsobu života ovplyvňujúceho expozíciu, zamestnanie a sociálnej demografie. Pred odberom
vlasov boli klienti vyzvaní k umytiu vlasov bežným šampónom a údaje o farbe vlasov, štruktúre, chemickom ošetrení sa nezohľadňovali.
V súbore n=22 respondentov boli vyšetrované vzorky vlasov pracovníkov z prostredia
chemického laboratória, u ktorých boli nájdené koncentrácie ortuti v intervale (0,038-0,285)
g/g s hodnotou mediánu 0,109 g/g. Porovnaním s hodnotami získanými v projekte
COPHES/DEMOCOPHES, sedem hodnôt prekračuje priemernú hodnotu nameranú pre Slovensko - 0,130 g/g a dve hodnoty sú vyššie ako európsky priemer 0,225 g/g
V šiestich prípadoch bola vykonaná analýza ortuti vo vlasoch v roku 2012 a následne
u tých istých pracovníkov po dvoch rokoch, t.j. v roku 2014. V troch prípadoch nastalo zvýšenie pôvodnej koncentrácie, kým v troch, naopak, zníženie. Vzhľadom na veľkosť súboru
vyšetrovanej skupiny (n=6) nie je možné vykonať dôkladné štatistické hodnotenie, trendy, ani
predikcie, avšak vo všetkých troch prípadoch nárastu koncentrácie ortuti vo vlasoch v roku
2014 oproti koncentrácii z roku 2012 bola zistená zvýšená konzumácia rýb.
Expozícia ortuti s anamnézou rozbitého teplomera bola vyšetrovaná v ôsmich prípadoch. Hodnoty obsahu ortuti vo vlasoch u rodičov v byte s rozbitým teplomerom boli nájdené (0,323±0,041)
g/g a (0,210±0,028) g/g a pri porovnaní s údajmi v projekte COPHES/ DEMOCOPHES, zodpovedali úrovni expozície dosiahnutej ako európsky interval. V prípade ich detí, boli namerané
hodnoty pod úrovňou detskej populácie na Slovensku dosiahnuté v projekte.
V inom prípade boli vyšetrené vzorky vlasov matky a dieťaťa s hyperaktívnym správaním,
ktorého matka bola počas tehotenstva náhodne vystavená expozícii kovovej ortuti. Vyšetrenie
ortuti vo vlasoch nie je indikovanou skúškou na určenie poruchy správania, matka ho vyžiadala len ako informatívnu hodnotu. Vo vlasoch dieťaťa ani matky sa nenašli štatisticky významne vysoké hodnoty ortuti.
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Zvýšené hodnoty ortuti s anamnézou rozbitého teplomera neboli pozorované ani v prípade
staršieho manželského páru. Ich štatisticky blízke hodnoty obsahu ortuti vo vlasoch
(0,074±0,012) g/g a (0,084±0,013) g/g je možné vysvetliť dlhodobo pretrvávajúcim rovnakým životným štýlom, podobnými životnými, stravovacími a sociálnymi podmienkami, ktorým sú v jednej domácnosti vystavení. Ani v jednom z týchto prípadov nie sú známe hodnoty
ortuti vo vlasoch pred nehodou s teplomerom.
Pracovnej expozícii ortuti môžu byť vystavení zubní lekári a zubní technici pri ošetrovaní
chrupu zubnými amalgámovými plombami. V štyroch prípadoch vzoriek vlasov pracovníkov
s touto pracovnou expozíciou, ktoré boli v NRC pre biomonitoring vyšetrené, sa zistila minimálna hodnota (0,219±0,029) g/g a maximálna hodnota (0,321±0,041) g/g ortuti vo vlasoch, čo v porovnaní s výsledkami dosiahnutými v projekte COPHES/ DEMOCOPHES predstavuje hladinu európskeho priemeru. Vzhľadom na veľkosť súboru vyšetrovanej skupiny
(n=4) a nedostatok ostatných údajov z dotazníkového šetrenia, nie je možné vykonať dôkladné štatistické hodnotenie tejto pracovnej expozície a nájsť jednoznačné súvislosti obsahu ortuti vo vlasoch s pracovnou expozíciou.
Štúdia, v ktorej sa v európskom meradle vyšetrilo celkom 3688 účastníkov ukázala, že
harmonizovaný, porovnateľný postup na európskej úrovni je uskutočniteľný, reálny. Výsledkami dosiahnutými v laboratóriu RÚVZ Banská Bystrica bola preukázaná spôsobilosť v tejto
problematike na európskej úrovni a dokázaný fakt, že používaná metóda AAS AMA dokázala
úspešne konkurovať takým moderným technikám, ako je napr. ICP MS.
Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského monitoringu
pri RÚVZ Banská Bystrica sa môže opierať o poznatky získané účasťou na projekte
COPHES/DEMOCOPHES (10) a prispievať svojimi skúsenosťami k plneniu potrieb orgánov
verejného zdravia a požiadaviek odbornej a laickej verejnosti.
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Abstrakt
Úvod: Výskyt chorôb z povolania (CHzP) je jedným z veľmi dôležitých ukazovateľov, kde
sa premieta úroveň starostlivosti o zdravie zamestnancov. Otázkou je, čo všetko ešte môže
reálne ovplyvňovať významné zmeny počtu CHzP na Slovensku v ostatnom desaťročí.
Materiál a metodika: Autori analyzovali údaje o CHzP v SR evidované v ÚZIŠ NCZI SR.
Hodnotili všetkých 47 položiek Zoznamu chorôb z povolania (ZCHzP) SR. Na spracovanie
výsledkov použili deskriptívne metódy štatistickej analýzy.
Výsledky: Išlo o súbor 4 460 hlásených chorôb z povolania v SR v desaťročnom období,
2004 – 2013. Pokles CHzP v roku 2013 voči roku 2004 je 49,10 %. Najčastejšie hlásenými
CHzP v sledovaných rokoch boli ochorenia zapríčinené fyzickým zaťažením pohybového
aparátu horných končatín (spolu 2 807 hlásení), z čoho bolo 1 896 ochorení z dlhodobého,
nadmerného a jednostranného zaťaženia (DNJZ) končatín, 827 chorôb z vibrácií a 84 ochorení lakťového nervu z mechanických vplyvov. Počty 314 profesionálnych poškodení sluchu
z hluku a 305 profesionálnych poškodení kože boli nižšie ako predpokladaný reálny výskyt
vzhľadom na počet rizikových prác evidovaných zamestnancov. Počet infekčných ochorení
bol značný, spolu 480 prípadov. V pol. 24 bolo 258 nákaz (z toho 69 vírusových hepatitíd
a 38 profesionálnych TBC, zvyšok rôzne iné nákazy). V pol. 25 – bolo 6 tropických chorôb
(malária a i.), v pol 26 bolo 216 CHzP prenosných zo zvierat (hlavne boreliózy). Alergické
profesionálne ochorenia boli hlásené v 173 prípadoch (119 s dg. astma bronchiale, 42 dg.
alergie HCD, hlavne rinitídy a 12 prípadov s dg. exogenná alergická alveolitis). V pol. 33
bolo 136 chorôb zo zaprášenia pľúc SiO2, v pol. 34 25 azbestóz (fibrózy, malígne mezoteliómy, zhubné nádory pľúc). Vyskytlo sa 107 profesionálnych otráv (klesajúci trend) a 24 nádorov z chemických karcinogénov. Hlásilo sa 25 prípadov zhubných nádorov z radónu. Poškodenia hlasového orgánu boli zriedkavé (13 prípadov). V pol. č. 47 – iné poškodenia zdravia
z práce - bolo hlásených 45 poškodení.
Záver: K poklesu CHzP v SR okrem zlepšenia pracovných podmienok prispieva
s určitosťou aj činnosť pracovných zdravotných služieb. ,,Vychytávajú“ zamestnancov nevhodných na konkrétny výkon práce, včas odporúčajú pre zmeny zdravotného stavu zamestnávateľovi dočasné alebo trvalé obmedzenie, preradenie zamestnancov s cieľom predísť chorobám z povolania.
Kľúčové slová: choroby z povolania, trend výskytu, analýza 4 460 hlásených prípadov,
longitudinálne sledovanie, rizikové práce
Úvod
Klesajúcemu trendu v oblasti chorôb z povolania (CHzP) na Slovensku v dvadsaťročnom
období rokov 1988 – 2007 sa na stránkach Internej medicíny venovali Buchancová a spol. (1).
Čiastočné analýzy o CHzP v SR boli uverejnené aj v ďalších lekárskych periodikách (2 – 7).
V časopise Slovenský lekár bola v roku 2007 publikovaná práca Jakubovičovej a spol.
o náraste profesionálnej boreliózy (8).
Výrazné zmeny v štruktúre priemyselných odvetví, zánik mnohých závodov, vznik menších podnikov, zmeny technológií, rozvoj oblasti služieb a zintenzívnenie nárokov na psy34
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chickú a fyzickú výkonnosť pracovnej sily to všetko ovplyvnilo aj zmeny počtu pracovníkov
vystavených v práci kvalitatívne aj kvantitatívne sa meniacimi fyzikálnymi, chemickými, biologickými a psychosociálnymi faktormi. Do tohto prostredia vstupuje aj v SR od r. 2006 rozšírenie pôsobnosti pracovného lekárstva. Vzniká preventívne zameraný inštitút pracovnej
zdravotnej služby (PZS) so zdravotným dohľadom na pracovné podmienky a spôsob výkonu
práce s úzko prepojeným sledovaním a hodnotením zdravotného stavu a spôsobilosti na konkrétny výkon práce zamestnancov prostredníctvom tímu odborných zdravotníckych pracovníkov vedených špecialistami pracovného lekárstva. Podľa súčasnej legislatívy, s ohľadom na
nedostatok špecialistov v oblasti pracovného lekárstva, vykonávajú lekárske preventívne prehliadky (LPP) v 1. až 4. (najrizikovejšej) kategórii prác predovšetkým praktickí lekári pre
dospelých niekedy aj dorastoví lekári. Výkon LPP v 3. a 4. kategórii je však podmienený dohľadom lekára PZS so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, klinické
pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo služby zdravia pri práci (9). Systém PZS sa
postupne dotvára, v súčasnosti pokrýva PZS 73,4 % zamestnancov evidovaných pri prácach
rizikového charakteru (t. zn. v 3. a v 4. kategórii prác).
Choroby z povolania patria medzi preventabilné ochorenia. Ich výskyt by mal byť za ideálnej situácie pri zabezpečení optimálnych podmienok bezpečnosti práce, ochrany a podpory
zdravia pri práci minimalizovaný. Z historického pohľadu dochádza aj k rôznym zmenám
v znalostiach o škodlivosti faktorov v pracovnom prostredí, čo môže viesť k ich odstraňovaniu, izolovaniu škodlivého faktora od pracovníkov pomocou rôznych technických opatrení,
zmien v technológiách, v organizácii práce a i. Niektoré CHzP sa stávajú minulosťou, iné sa
dosť nečakane objavia (vinylchloridová choroba, zhubné nádory z novšie dokázaných humánnych karcinogénov a i.). Výskyt a paleta CHzP sa menia aj s ohľadom na charakter krajiny a jej priemyselnej štruktúry. Časť profesionálne akvirovaných ochorení môže byť následkom rizikovej práce vykonávanej v zahraničí. Profesionálne infekcie z pracovných pobytov,
vojenských misií sú v súčasnosti v SR sporadické. Slovensko je v súčasnosti automobilovou
veľmocou. Na finalizujúce automobilové závody sa pripája široká sieť subdodávateľských
prevádzok s vysokými nárokmi na manuálnu zručnosť, vnútené tempo práce smerom
k nárastu bezchybnej produkcie spracovávaných komponentov. Významne prevažujúci výskyt profesionálnych ochorení pohybového aparátu horných končatín v uvádzaných, ale aj
v rôznych ďalších priemyselných oblastiach, by mal byť spätne signálom, že treba zvýšiť
opatrenia vedúce k poklesu týchto chorôb cestou ráznejších opatrení v oblasti primárnej prevencie.
Materiál a metodika
Vykonali sme retrospektívnu analýzu údajov o CHzP v SR hlásených cestou špecializovaných pracovísk klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie evidovaných aj prostredníctvom ÚZIŠ neskôr NCZI na Slovensku v rokoch 2004 – 2013 (13). Postupovali sme
podľa položiek Zoznamu chorôb z povolania (ZozCHzP) SR (10) od skupín najčastejšie sa
vyskytujúcich profesionálnych ochorení s poukázaním aj na zriedkavejšie hlásené CHzP, ev.
dlhoročne sa nevyskytujúce. Na spracovanie výsledkov sme použili deskriptívne metódy štatistickej analýzy.
Výsledky
Naša analýza sa týka počtu 4 460 hlásených chorôb z povolania v SR v desaťročnom období v rokoch 2004 – 2013. Na obr. 1 je možno sledovať postupný pokles ročne hlásených
chorôb z povolania medzi rokmi 2004 – 2013 až o 49, 10 % (613 CHzP vs 301 CHzP).
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Obrázok 1. Celkový počet CHzP v SR v rokoch 2004 – 2013
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Na obrázku 2 je počet hlásených ochorení v SR v rokoch 2004 – 2013 zapríčinených nadmerným fyzickým zaťažením pohybového aparátu horných končatín (spolu 2 807 hlásení),
kde dlhodobo dominuje ochorenie z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia
(DNJZ) končatín (celkovo 1896 prípadov). V menšom počte sa vyskytuje choroba z vibrácií
(827 prípadov). Choroba z lakťového nervu z mechanických vplyvov (84 hlásení) je
v súčasnosti hlavne po zániku viacerých prevádzok v sklárskom priemysle zriedkavosťou.
Najvyšší výskyt choroby z DNJZ a choroby z vibrácií (417) bol v roku 2007 s prevahou výskytu v banských profesiách v hornonitrianskych baniach.
Obrázok 2. Počet hlásených ochorení v SR v rokoch 2004 – 2013 zapríčinených fyzickým zaťažením
horných končatín
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Na obrázku 3 je počet postupne klesajúcich hlásených infekčných CHzP v položkách
24 – 26 v SR v rokoch 2004 – 2013 (spolu 480 CHzP) s najvyšším výskytom v roku 2004
36
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(spolu 103 prípadov). V sledovaných rokoch bolo hlásených v položke 24 Zoznamu CHzP SR
258 infekčných CHzP (z toho 69 vírusových hepatitíd a 38 profesionálnych TBC hlavne
u zdravotníckych pracovníkov, v položke 24 – infekčných a parazitárnych chorôb okrem tropických a prenosných zo zvierat bolo zaevidovaných 216 chorôb prenosných zo zvierat na
ľudí buď priamo alebo prostredníctvom prenášačov (išlo hlavne o boreliózy zamestnancov
lesníctva) a iba 6 tropických prenosných a parazitárnych chorôb (malária a i.).
Obrázok 3. Počet hlásených infekčných CHzP v SR v rokoch 2004 – 2013
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Počet hlásených profesionálnych prípadov porúch sluchu z hluku v rokoch 2004 – 2013
bol 314. Vzostup v ostatných rokoch je zapríčinený miernym zlepšením zachytenia sluchovej
straty, spôsobenej hlukom v práci. Napriek tomu tento počet ešte vôbec nezodpovedá reálnej
situácii, pretože celkový počet dlhodobo hluku vystavených pracovníkov v SR je veľmi vysoký ( v r. 2013 bolo v hluku 3. kategórie evidovaných 71.035 zamestnancov a v 4.kategórii
9925 zamestnancov (11).
V sledovanom období bolo v položke 22 ZoCHzP SR hlásených spolu 305 profesionálnych
ochorení kože (okrem rakoviny kože a prenosných kožných chorôb). Počet dermatóz
v priebehu sledovaných rokov výrazne klesá. To súvisí do určitej miery aj s dôslednejším používaním ochranných pomôcok (rukavíc) a s individuálnym samoliečiteľstvom.
V neposlednej miere sa môže uplatniť aj strach o registráciu relatívne ľahšej CHzP, spojenej
s malou finančnou kompenzáciou pri hlásení CHzP, s obavami o prepustenie z práce,
s problematickým získavaním nového zamestnania.
Na obr. 4 sú zobrazené alergické ochorenia profesionálneho pôvodu v SR v rokoch 2004 –
2013, ktoré boli hlásené v 173 prípadoch (119 CHzP v položke 37 – bronchiálna astma, 42 –
alergických chorôb horných dýchacích ciest hlavne prípady alergickej rinitídy a 12 ochorení
vonkajšej alergickej alveolitídy). Najviac alergických ochorení bolo hlásených v rokoch 2004
(32 prípadov).
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Obrázok 4. Počet hlásených CHzP – alergických chorôb dýchacieho systému v SR v rokoch 2004 –
2013
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Na obrázku 5 je výskyt 162 pneumokonióz zo sledovaného obdobia ostatných desiatich rokov. V rámci uvádzaného počtu bolo v pol. 33 Zoznamu CHzP hlásených 136 prípadov zaprášenia pľúc prachom s obsahom kysličníka kremičitého vrátane uhľokopských pneumokonióz,
zriedkavo so spojením s TBC pľúc. V položke 34 bolo za uvedené obdobie hlásených 25 azbestóz (fibrózy pľúc, malígne mezoteliómy, aj azbestózy spojené so zhubnými nádormi pľúc)
a v pol. 35 jeden prípad poškodenia dýchacieho orgánu z prachu obsahujúceho tvrdokovy.
Obrázok 5. Počet hlásených pneumokonióz v SR v rokoch 2003 – 2014
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Na obrázku 6 sú s klesajúcim trendom profesionálne intoxikácie (s výnimkou rokov 2006
a 2007, kedy dominovali otravy zapríčinené halogenizovanými uhľovodíkmi a inými organickými rozpúšťadlami). Spolu sa vyskytlo 107 profesionálnych otráv a 24 nádorových chorôb
vznikajúcich po dlhoročnej expozícii dokázaným humánnym chemickým karcinogénom
(zhubný nádor pľúc zo splodín horenia u jadrárky v hutách, nádory pľúc zapríčinené dlhoroč-
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nou inhaláciou aerosólov s obsahom kremenného prachu u bývalých hutníkov, baníkov, nádor
pľúc z pôsobenia Cr/VI/ z tavby a i.).
Obrázok 6. Počet hlásených profesionálnych intoxikácií v SR v rokoch 2003 – 2014
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V položke 23 – rakovina pľúc z rádioaktívnych látok bolo v uvedenom období hlásených
ročne 0 – 4 prípadov zhubných nádorov z radónu a jeho dcérskych produktov u baníkov
z podzemia rudných baní na Slovensku (spolu 25 prípadov).
Prípady ťažkej hyperkinetickej dysfónie, nedomykavosť hlasiviek a ťažkej fonasténie
u hlasových profesionálov sa vyskytli v sledovaných rokoch 2004 – 2013 zriedkavo (spolu 13
prípadov). V osobitnej položke č. 47 – iné poškodenia zdravia z práce Zoznamu CHzP SR
bolo po štandardnom povinnom prerokovaní v Celoslovenskej komisii konzultačných dní pre
choroby z povolania hlásených spolu 45 s priemerom 3,7 prípadmi ročne (poškodenia chrbtice po výnimočnej dlhodobej záťaži osového aparátu dokumentované cestou hygienického
prieskumu, vykonaného príslušným pracoviskom RUVZ; akútne ev. chronické inhalačné poškodenia dýchacích ciest z niektorých dráždivo pôsobiacich aerosólov a i. do predchádzajúcich položiek zoznamu CHzP nezaraditeľné choroby a chorobné stavy spĺňajúce kritériá poškodenia zdravia z práce ).
V SR v rokoch 2004 – 2013 neboli hlásené žiadne CHzP v položkách Zoznamu CHzP SR:
pol. 20 – choroba z elektromagnetického žiarenia vrátane laseru, pol. 21 – rakovina kože, pol.
27 – choroba vyvolaná prácou v hyper- ev. hypobarických podmienkach, pol. 31 – choroba
dolných dýchacích ciest spôsobená hliníkovým prachom, pol. 32 – choroba z berýlia, pol. 36
– choroba dýchacích ciest a pľúc z Thomasovej múčky, pol. 39 – sivý zákal, pol. 40 –
nystagmus, pol. 43 – bronchopulmonálna porucha spôsobená prachom z bavlny , ľanu, konope alebo sisalu.
Z prehľadu vyplýva, že v sledovanom desaťročí je výskyt rizikových prác v oblasti faktoru
vibrácie a biologických faktorov pomerne stacionárny, narastá počet zamestnancov vystavených fyzickej záťaži pohybového aparátu a elektromagnetickým poliam. Klesá počet zamestnancov vystavených ionizujúcemu žiareniu. Ako riziková práca sa registruje v niektorých
pracovných pozíciách po splnení príslušných kritérií daných legislatívou aj v roku 2004 ešte
neevidované psychické pracovné zaťaženie (3. kategória).
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Diskusia a záver
Údaje o výskyte CHzP v rámci EÚ je problematické porovnávať pre značne rozdielne kritériá týkajúce sa stupňa závažnosti klinického obrazu, od ktorého dochádza v jednotlivých
štátoch EÚ (aj s ohľadom na možnosti finančnej kompenzácie ujmy na zdraví) k hláseniu
CHzP. Určité možnosti porovnania výskytu CHzP sú možné s analogickými údajmi
o incidencii v Českej republike, lebo ČR má s výnimkou niektorých položiek Zoznamu CHzP
doteraz obdobné kritériá na hlásenie CHzP ako SR.
Choroby z povolania na Slovensku v ostatnom desaťročí naďalej významne klesajú a tento
trend aj jeho príčiny sú obdobné aj v ČR. Skutočnosťou je, že v priebehu rokov sa
v niektorých oblastiach výrazne zmenili, spravidla zlepšili pracovné podmienky, aj keď sa
dostali do popredia pracovné činnosti nadmerne zaťažujúce pohybový aparát. V oboch štátoch, v SR aj v ČR je v súčasnosti najvyšší výskyt profesionálnych ochorení z DNJZ, hlavne
s diagnózou syndroma canalis carpi. V Českej republike sa v ostatných rokoch rozdielne hlásia prejavy choroby z vibrácií, osobitne sú nezávisle hlásené poškodenia ciev, oddelene hlásené poškodenia nervov končatín z vibrácií, pričom v SR je to doteraz v jednej položke Zoznamu CHzP a aj z týchto príčin je incidencia chorôb z vibrácií v SR nižšia. Opakovane sa upozorňuje, že problémy sa týkajú aj obmedzeného záchytu napr. porúch sluchu z hluku, kožných
ochorení, kde je nepomer medzi množstvom osôb vystavených hluku, chemickým látkam či
alergénom a výskyt hlásených CHzP je v SR nepomerne malý (7). Detailnejšie porovnávanie
incidencie vybraných profesionálnych ochorení v ČR a SR poskytujú niektoré novšie literárne
údaje (12). K poklesu CHzP prispieva s určitosťou aj činnosť PZS, ktorá v rámci vstupných
LPP „vychytáva“ zamestnancov nevhodných na konkrétny výkon práce a pri periodických
LPP včas odporúča pre zmeny zdravotného stavu zamestnávateľovi dočasné alebo trvalé obmedzenie, preradenie v niektorých oblastiach pracovnej činnosti s cieľom predísť chorobám
z povolania. PZS pri zistení zdravotnej zmeny ovplyvňujúcej pracovnú spôsobilosť zamestnanca zo všeobecných príčin alebo pri ohrození chorobou z povolania musí zamestnávateľovi
špecifikovať charakter, rozsah a trvanie obmedzenia. Nie je zriedkavosťou, že zamestnávateľ
nemá dostatok vhodných pracovných pozícií pre pracovníkov s obmedzenou pracovnou spôsobilosťou. Po prepustení z práce je týmto osobám problém nájsť si ďalšie zamestnanie
a často následne rozširujú rady nezamestnaných, niekedy invalidných.
Treba vnímať, že množstvo pracovných činností je spojených s pôsobením viacerých faktorov pracovného prostredia rozdielnej intenzity a trvania, čím sa môže uplatniť sumácia, niekedy aj potenciovanie nežiaducich účinkov na zdravie. Je pozoruhodné, že značná časť profesionálnych ochorení, hlavne chorôb z DNJZ končatín, ale aj infekčných, alergických ochorení
nepostihuje len pracovníkov zaevidovaných vo výkone rizikovej práce, v 3. a 4. kategórii.
V každom prípade dôvodného podozrenia na CHzP je potrebná okrem klinickej dokumentácie
aj dokumentácia o miere expozície v práci získaná prostredníctvom RÚVZ. Overenie expozície prostredníctvom RÚVZ slúži ako podklad pre prípadné hlásenie choroby z povolania aj
z nerizikovej kategórie 1. – 2. (napr. infekčné choroby u zdravotníkov, alergické profesionálne ochorenia, akútne otravy za havarijných situácií a i.). V skupinách zamestnancov vystavených chemickým faktorom sa môže navyše uplatňovať aj u jedinej chemickej látky dráždivý,
alergizujúci, toxický a niekedy aj karcinogénny účinok.
Preventívne a ochranné opatrenia pri práci na zamedzenie škodlivých vplyvov na zdravie vedúcich ku vzniku CHzP majú zásadný význam. V rámci verejného zdravotníctva zameraného na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia je potrebné neustále skvalitňovať primárnu prevenciu CHzP vo všetkých jej zložkách a včas odhaľovať iniciálne zmeny zdravotného stavu, kde sa negatívne uplatňuje rizikový faktor pracovného prostredia.
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PROFESIONÁLNA LYMSKÁ BORELIÓZA HLÁSENÁ NA KPLaT UNM
ZA OBDOBIE ROKOV 2000-2014
J. Prindešová Bušíková, O. Osina, G. Hubená, T. Vasičko, Z. Matúšková
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Abstrakt
Úvod: Lymská borelióza patrí medzi najrozšírenejšie antropozoonózy prenášané na človeka prostredníctvom kliešťov. Ohniská so značným premorením kliešťov vo väčšine okresoch
Slovenska vedú k zvyšovaniu počtu profesionálnej lymskej boreliózy.
Materiál a metodika: Prostredníctvom retrospektívnej štúdie sme zisťovali počet a vybrané
aspekty profesionálnej lymskej boreliózy hlásenej na KPLaT UNM za roky 2000-2014.
Výsledky: Zaznamenali sme 27 hlásených prípadov, prevažovala veková skupina 45 až 54
ročných pracovníkov a v súbore bolo zastúpených 20 mužov a 5 žien. Za obdobie rokov 2000
– 2014 sme zistili najvyšší počet hlásených prípadov v rokoch 2004 a 2008, v ďalších rokoch
je zaznamenaný pokles v hlásení profesionálnej lymskej boreliózy.
Závery: Lymská borelióza patrí v súčasnosti medzi najrozšírenejšiu zoonózu prenášanú
kliešťami a vzhľadom na zistené výsledky môžeme predpokladať, že záchyt profesionálnej
lymskej boreliózy nie je dostatočný.
Úvod
Lymská borelióza je systémové infekčné ochorenie, vyvolané spirochétou Borrelia burgdorferi sensu lato a prenášané na človeka prostredníctvom určitých druhov kliešťov (na Slovensku Ixodes ricinus). Ochorenie je rozšírené takmer na celom svete a pôvodca ochorenia sa
podľa usporiadania sekvencií DNA delí do viacerých genospecies. V Európe a Ázii je väčšina
ochorení spôsobená Borrelia garinii a Borrelia afzelii, v Severnej Amerike je prevažná časť
klinických manifestácií vyvolaná Borrelia burgdorferi sensu stricto (1). Na Slovensku je
identifikovaných 5 genotypov Borrelia sensu lato: B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto, B.
garinii, B. lusitaniae, B. valaisiana (3). Infekciu prenášajú dospelé jedince, larvy a nymfy
kliešťov. Borélie boli zistené aj v iných druhoch článkonožcov (muchy, komáre, ovady), ale
prenos na človeka sa nedokázal. Po prisatí kliešťa je potrebný určitý časový interval (aspoň 24
hodín), kým sa borélie dostanú z tráviaceho systému do slín kliešťa a následne infikujú hostiteľa (4). Neodbornou manipuláciou s prisatým kliešťom možno skrátiť tento interval pri vyprovokovaní regurgitácie črevného obsahu alebo kontamináciou kožnej rany trusom kliešťa
(5). Na koži postihnutého jedinca sa môže vytvoriť erythema chronicum migrans a z kože sa
borélia rozširuje do organizmu buď per continuitatem, lymfatickou alebo hematogénnou cestou. V postihnutých tkanivách je prítomná infiltrácia lymfocytmi a plazmatickými bunkami
s príznakmi vaskulitídy. Poškodenie orgánov môže nastať buď priamym pôsobením borélií
alebo sa môžu uplatňovať imunopatologické procesy. Klinické prejavy lymskej boreliózy sa
rozdeľujú do troch štádií. Prvé štádium je včasná lokalizovaná infekcia, ktorá je charakterizovaná prítomnosťou erythema chronicum migrans v mieste prisatia kliešťa, zvyčajne sprevádzané chrípkovými príznakmi. Erythema chronicum migrans sa nezistí takmer u polovice
pacientov s lymskou boreliózou. Druhé štádium je včasná diseminovaná infekcia. Toto štádium je sprevádzané postihnutím kože, nervovej sústavy, srdca, oka a kostrovosvalového systému. Môže byť prítomná lymfadenopatia, hepatopatia. Tretie štádium zahŕňa neskorú perzistentnú infekciu s postihnutím nervového sústavy, kože, kĺbov. Jednotlivé štádia môžu chýbať
alebo sa prelínať. Bolesti kĺbov, svalov, búrz, šliach alebo kostí sa môžu objaviť vo všetkých
troch štádiách lymskej boreliózy. Postihnutie kĺbov má kontinuálny charakter. Sú prítomné
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buď ataky oligoartritídy veľkých kĺbov alebo prípady podobné reumatoidnej artritíde so symetrickým postihnutím veľkých aj malých kĺbov. Diagnóza lymskej boreliózy sa stanovuje na
základe anamnestických údajov pacienta o prisatí kliešťa, klinického obrazu a dôkazu špecifických protilátok triedy IgM a IgG v sére, likvore alebo v kĺbnom punktáte pacienta pomocou enzýmovej metódy (ELISA) alebo priameho dôkazu Borrelia burgdorferi v organizme
využitím PCR, mikroskopického alebo kultivačného vyšetrenia (hlavne pri séronegatívnom
chronickom priebehu lymskej boreliózy). Rozhodujúci význam pri stanovovaní diagnózy má
klinický obraz pacienta. Falošne negatívne výsledky sérologického vyšetrenia sa môžu objaviť počas prvých 4 týždňov ochorenia. Falošne pozitívne výsledky sérologického vyšetrenia
môžu byť prítomné pri iných ochoreniach. Western-blottovým testom sa potvrdí diagnóza
lymskej boreliózy, ak sú nejasnosti so stanovovaním diagnózy pri pozitívnych alebo hraničných výsledkoch sérologického vyšetrenia, ktoré nekorelujú s klinickým obrazom. Terapia
lymskej boreliózy je kauzálna a symptomatická. Kauzálnu liečbu predstavuje antibiotická
liečba podľa rozpracovaných schém. Pri lokalizovanom postihnutí kože je dostačujúce perorálne podávanie antibiotickej liečby v dĺžke minimálne 10 dní, pri diseminácii infekcie je nutná intravenózna antibiotická liečba v dĺžke 3-4 týždne (1, 2, 7).
Riziko vzniku profesionálnej lymskej boreliózy je vysoké hlavne u pracovníkov v lesníctve
a poľnohospodárstve. Pri stanovovaní diagnózy profesionálnej lymskej boreliózy je potrebné
potvrdenie klinickej formy infektologickým vyšetrením a zhodnotenie epidemiologickej situácie a profesionálnej expozície pacienta cestou Ústavu verejného zdravotníctva. Za roky 2001
-2007 bolo zistených 102 prípadov profesionálnej LB pri vyhodnotení údajov z jednotlivých
kliník a oddelení pracovného lekárstva SR. Výskyt profesionálnej LB mal vzostupnú tendenciu (2, 5).
Metodika
Na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie Univerzitnej nemocnice Martin (KPLaT
UNM) sme retrospektívne zisťovali počet prípadov hlásenej profesionálnej lymskej boreliózy
(LB) za obdobie rokov 2000 – 2014. Zároveň sme urobili bližší rozbor jednotlivých prípadov
pomocou údajov získaných zo zdravotnej dokumentácie.
Výsledky
Za obdobie rokov 2000 – 2014 bolo hlásených 27 prípadov LB na KPLaT UNM. Najvyšší
výskyt profesionálnej LB bol zaznamenaný vo vekovej skupine 45 až 54 ročných pracovníkov. Na grafe 1 je zobrazený výskyt profesionálnej LB vo vekových skupinách. Profesionálna
LB bola hlásená u 20 mužov a 7 žien. Priemerný vek bol u mužov 44,30; u žien 49,86. Počet
hlásených profesionálnych LB bol v jednotlivých sledovaných rokoch rôzny. V roku 2000,
2001 a 2006 nebol hlásený prípad profesionálnej LB. V roku 2002, 2003, 2005, 2007, 2013
a 2014 bol zaznamenaný 1 prípad. V roku 2010 a 2011 boli zistené 2 prípady, v roku 2012 to
boli 3 prípady LB. V roku 2004 a 2008 bolo hlásených 5 prípadov, v roku 2009 boli zistené 4
prípady (graf 2). Charakter zamestnania u pacientov s hlásenou LB je uvedený v tabuľke 2.
Najčastejšie sa zistila profesionálna LB u lesných robotníkov. V tabuľke 3 sú uvedené klinické prejavy zaznamenané u pacientov s profesionálnou LB. Dominovalo 2. štádium LB
s artralgiami, skeletomuskulárnym a únavovým syndrómom.
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Graf 1. Výskyt pacientov s profesionálnou LB na KPLaT UNM podľa veku a pohlavia
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Graf 2. Výskyt profesionálnej LB na KPLaT UNM za obdobie rokov 2001-2014
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Tab.1 Priemerný vek pacientov s profesionálnou LB hlásenou na KPLaT UNM
Muži
Ženy
Spolu

Počet
20
7
27

Vek (roky, x̅ ± SD)
44,30 ± 12,04
49,86 ± 9,36
45,74 ± 11,41

Minimálny vek
20
29
20

Maximálny vek
60
60
60

Tabuľka 2. Výskyt profesionálnej LB podľa zamestnania
Zamestnanie
Lesný robotník
Lesný technik
Pilčík
Lesník
Vedúci lesnej správy
Ošetrovateľ ošípaných
Zverostrážca
Lesný inžinier
Lesný robotník – kočiš
Vojak - pohraničník
Projektant
Traťový robotník
Montér vodovodov

Počet
7
5
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabuľka 3. Klinické prejavy zaznamenané pri profesionálnej LB
Klinické prejavy
Počet
Artralgie
20
Erythema chronicum migrans
8
Únavový syndróm
8
Skeleto-muskulárne postihnutie
5
Organická psychóza
2
Polyneuropatia HK
2
Kožné príznaky
2
Episcleritis granularis
1
Atrioventrikulárna blokáda III.stupňa
1
Intrabulbárna neuritída
1
Neuroborelióza – periférna paréza n. VII
1

Diskusia
Cieľom našej práce bolo zistiť počet a vybrané aspekty u pacientov s profesionálnou lymskou boreliózou na KPLaT UNM. Zistili sme 27 prípadov hlásenej profesionálnej LB za obdobie 2000 - 2014. Pri celkovom zhodnotení počtu hlásenej profesionálnej LB za roky 2000 –
2014 na KPLaT UNM sme zistili najvyšší počet hlásených prípadov v rokoch 2004 a 2008,
v ďalších rokoch je zaznamenaný pokles v hlásení profesionálnej LB. Vzhľadom k tomu, že
LB v súčasnosti patrí medzi najrozšírenejšiu antropozoonózu prenášanú kliešťami, môžeme
predpokladať, že záchyt profesionálnej LB nie je dostatočný. Môže to byť spôsobené ťažkosťami pri stanovovaní diagnózy v dôsledku chýbania údajov o zaklieštení, nedostatočne vyjadreným klinickým obrazom, určením iného chronického ochorenia pri diferenciálnej diagnostike, zistením falošne negatívnych sérologických výsledkov, ale aj nemyslením na profesionálny charakter LB v ambulancii obvodného lekára alebo iného špecialistu. Správne určenie
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diagnózy je komplikované zložitou interpretáciou výsledkov sérologických vyšetrení a ich
koreláciou s klinickým obrazom ochorenia. Erythema chronicum migrans v našej štúdii bol
zistený iba v 8 prípadoch, u pacientov prevažovali príznaky 2. štádia ochorenia. Zaujímavý je
výskyt intrabulbárnej neuritídy a episcleritis granularis u pacientov s LB. Profesionálna LB
bola priznaná hlavne u pracovníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve a v súbore prevažovali muži. Dá sa to vysvetliť zvýšeným zastúpením mužov pracujúcich v tomto odvetví.
Záver
Profesionálna LB patrí medzi závažné ochorenie postihujúce zdravie pacienta, ktoré môže
viesť k dlhodobej alebo trvalej invalidite a zároveň vedie k zvýšeniu finančných nákladov,
ktoré platí zamestnávateľ alebo poisťovňa. Nezastupiteľnú úlohu majú preventívne opatrenia:
vyhýbanie sa oblastiam s vysokou trávou pri pobyte v prírode, dostatočný odev a obuv, používanie repelentných prípravkov, kontrola pokožky po návrate z prírody, šetrné a včasné odstránenie prisatého kliešťa a dezinfekcia ranky.
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Abstrakt
Úvod: Cieľom prezentovanej práce bolo zistiť asociáciu medzi prítomnosťou IgG protilátok proti vírusu kliešťovej encefalitídy a rizikovými faktormi v súbore našich respondentov.
Materiál a metodika: Súbor respondentov pozostával zo 155 osôb, ktorý tvorili osoby
s pracovnými aktivitami v prírode, pacienti na klinických oddeleniach a populácia marginalizovaných osôb. Údaje sme získali odbermi venóznej krvi a za pomoci neštandardizovaného
dotazníka. Na kvantitatívne stanovenie IgG protilátok sme využili ELISA test. Pri analýzach
sme využívali lineárnu regresiu a metódy korelácie na zistenie vzťahu a vplyvu medzi danými
vybranými premennými.
Výsledky: Štatisticky významne sa nám potvrdila asociácia rizikových faktorov (poľovníctvo, rybárstvo a cestovanie) na hladinu IgG protilátok proti vírusu kliešťovej encefalitídy.
Záver: Vo väčšine prípadov kliešťová encefalitída vzniká po uhryznutí kliešťom počas vykonávania rekreačných a pracovných aktivít v prírode. Najúčinnejšou ochranou pred vznikom
infekcie je prevencia, ako špecifická tak aj nešpecifická.
Kľúčové slová: kliešťová encefalitída, prevencia, rizikový faktor
Úvod
Vírus kliešťovej encefalitídy (VKE) je zodpovedný za jednu z najzávažnejších vírusových
neuroinfekcií v Európe a Ázii, prejavujúca sa ako meningitída, enceflitída alebo meningoencefalitída, ktorá môže viesť k smrti alebo k dlhodobej chorobnosti.
VKE patrí do rodu Flavivirus, ktorého súčasťou sú aj ďalšie vírusy (vírus žltej zimnice, vírus japonskej encefalitídy, vírus dengue a West-Nile vírus) (1, 2).
Výskyt kliešťovej encefalitídy (KE) je najvyšší u starších osôb, u ktorých má ochorenie
závažnejší priebeh a je častejší u mužov ako u žien. V roku 2013 bolo hlásených spolu 163
prípadov a z toho u 11 osôb v epidemiologickej anamnéze bol udávaný ako možný mechanizmus prenosu alimentárna cesta. Nárast KE oproti 5-ročnému priemeru je až 24 % (7).
V súčasnej dobe neexistuje žiadna špecifická antivírusová liečba. Prevencia spočíva prevažne v očkovaní a v nešpecifických opatreniach, napr. ochrana pred kliešťami. V Európe sú
k dispozícii dve vakcíny: FSME-IMMUN (Baxter, Rakúsko) a Encepur (Novartis, Nemecko).
Obe vakcíny sú bezpečné a považované za vysoko účinné. Odhaduje sa, že plošnou vakcináciou môžeme znížiť počet ochorení spôsobených VKE až o 90 %, ako to bolo dokázané
v Rakúsku počas obdobia rokov 2000 – 2011. Účinnosť vakcíny bola vypočítaná na 96 až 99
% a odhaduje sa, že sa zabránilo viac ako 4000 prípadom ochorenia v krajine (5).
Cieľom našej práce bolo zistiť aké rizikové faktory signifikantne ovplyvňujú hladinu IgG
protilátok proti VKE v súbore našich respondentov.
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Materiál a metóda
Súbor respondentov pozostával zo 155 osôb, ktorý tvorili osoby s pracovnými aktivitami
v prírode, pacienti na klinických oddeleniach a populácia marginalizovaných osôb.
Údaje sme získali odbermi venóznej krvi na klinických pracoviskách, konkrétne na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP, Klinike dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a odbermi vzoriek v teréne (Zlatá Idka, Jánošovce a Hrabušice). Zber údajov prebiehal
od júna 2013 do septembra 2014. Pre získanie údajov a informácií o rizikových faktoroch
asociovaných s KE, s laboratórnou pozitivitou a s klinickými príznakmi sme použili ako prieskumnú metódu neštandardizovaný dotazník. Dotazník bol tematicky delený do troch častí:
a) identifikačné a osobné údaje (meno, vek, bydlisko, povolanie a pod.),
b) epidemiologická anamnéza (kontakt so zvieratami, chov hospodárskych a domácich
zvierat, práca alebo kontakt so zvieracími produktmi, konzumácia surového mlieka a mäsa,
uštipnutie kliešťom a pobyt v endemických oblastiach),
c) klinické údaje (v minulosti prekonané ochorenia).
Laboratórna diagnostika: pre kvantitatívne stanovenie IgG protilátok v ľudskom krvnom
sére sme využili ELISA test pomocou komerčne dostupnej ELISA súpravy (TBE/FSME NovaLisa, fy Novatec). Po získaní kvantitatívnych výsledkov v jednotkách NTU/ml sme za pozitívny výsledok považovali hodnotu >110 NTU/ml, za hraničnú hodnotu od 55 – 110 NTU/ml
a za negatívnu hodnotu <55 NTU/ml.
Štatistické spracovanie: na spracovanie údajov sme merali epidemiologické indikátory –
prevalenciu protilátok IgG a vplyv rizikových etiologických faktorov na zvýšenie hladiny
protilátok. Závislou premennou bola hladina protilátok IgG a nezávislé premenné tvorili údaje
o poštípaní hmyzom, konzumácia surového mlieka a mliečnych výrobkov, pobyt
v endemických oblastiach, aktivity v prírode, kontakt so zvieraťom. Za skresľujúci faktor sme
považovali vakcináciu, ktorú sme následne eliminovali. Všetky údaje získané pomocou dotazníkovej metódy a laboratórnych testov sme následne kódovali a zaznamenávali do databázy MS Excel. Výsledky sme spracovali za pomoci štatistického programu SPSS 11. 0. Pri
analýzach sme využívali lineárnu regresiu a metódy korelácie na zistenie vzťahu a vplyvu
medzi danými vybranými premennými. Za hladinu významnosti sme považovali p ≤ 0,05.
Výsledky
Za obdobie jún 2013 - september 2014 bolo sledovaných 155 respondentov, z toho 52,9 %
(n = 82) mužov a 47,1 % (n = 73) žien vo všetkých vekových kategóriách. Priemerný vek sledovanej populácie bol 51 ± 17 rokov. V súbore respondentov sme zaznamenali iba jednu osobu so
séropozitivitou asociovanou s vakcináciou proti KE.
Pri zbere údajov sme zaznamenávali aj epidemiologickú anamnézu, ktorú uvádzame
v tabuľke 1. Na základe anamnézy môžeme usudzovať o príčinách stimulujúcich zvýšenú hladinu IgG protilátok proti VKE. Respondenti uvádzali konzumáciu surového nepasterizovaného
mlieka a mliečnych výrobkov, čo predstavovalo 19,4 % pri konzumácii kravského mlieka, 3,2
% pri konzumácii kozieho mlieka a 8,4 % pri konzumácii ovčieho mlieka. Poštípanie kliešťom
sme zistili v 21,9 % a poštípanie iným hmyzom, najčastejšie komárom potvrdilo 79,4 % osôb.
Zvýšená hladina protilátok bola asociovaná aj s pobytom a pracovnými aktivitami v prírode.
Séroprevalencia súvisela s voľno časovými aktivitami, t.j chalupárčenie 24,7 %, rybárstvo 4,5
%, poľovníctvo 1,3 %, turistika 43,5 %, pobyt v lese 35,1 % a práca v záhrade a na poli 58,4 %.
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Tab. 1 Faktory asociované so séropozitivitou
Behaviorálne faktory
Počet (n = )
Konzumácia kravského mlieka
30
Konzumácia kozieho mlieka
5
Konzumácia ovčieho mlieka
13
Poštípanie kliešťom
34
Poštípanie iným hmyzom
123
Chalupárčenie
38
Rybárčenie
7
Poľovníctvo
2
Turistika
67
Častý pobyt v lese
54
Častý pobyt v záhrade
90

%
19,4
3,2
8,4
21,9
79,4
24,7
4,5
1,3
43,5
35,1
58,4

V súbore respondentov pomocou modelu lineárnej regresie sa nám nepodarilo dokázať
štatisticky významný vplyv vybraných spolupôsobiacich premenných: pohlavie, vek, častý
pobyt v záhrade, či v lese, turistika, konzumácia surového mlieka či mliečnych výrobkov,
kontakt so zvieraťom a uhryznutie kliešťom. Štatisticky významne sa nám potvrdila asociácia
rizikových faktorov (poľovníctvo, rybárčenie a cestovanie) s hladinou IgG protilátok proti
vírusu kliešťovej encefalitídy (Tabuľka 2).
Tabuľka 2. Asociácia rizikových faktorov s hladinou IgG protilátok proti VKE
Závislá premenná
Hladina IgG protilátok proti VKE
Nezávislé premenné
Koeficient regresie
P - hodnota
Pohlavie
4,63
0,4
Vek
0,08
0,6
Práca v záhrade/poli
1,52
0,79
Pobyt v lese
-4,8
0,45
Turistika
1,41
0,8
Poľovníctvo
275,3
0,00*
Rybárčenie
51,24
0,00*
Cestovanie
-16,8
0,04*
Konzumácia surového mlieka
-0,28
0,7
Kontakt so zvieraťom
13,27
0,1
Uhryznutie kliešťom
-0,28
0,9

CI 95%
-7,15 - 16,41
-0,25 - 0,41
-10,06 - 13,09
-17,5 - 7,9
-11,7 - 14,5
225,6 - 324,9
24,29 - 78,1
-33,6 - (-0,07)
-20,7 - 14,65
-3,7 - 30,3
-6,9 - 6,3

Diskusia a závery
Charakteristickým znakom epidemiológie ochorenia spôsobeného VKE je skutočnosť,
že výskyt KE medzi ľuďmi v endemických oblastiach sa môže dramaticky meniť z roka na
rok. Dôvody pre tieto rozsiahle výkyvy sú zložité a odrážajú zložitú súhru faktorov, ktoré by
mohli ovplyvniť dynamiku VKE. Okrem rôznych špecifických ekologických a sociálnoekonomických faktorov, môžu k zvýšeniu alebo k zníženiu rizika expozície VKE prispieť
i rôzne aktivity ľudí v prírode. Väčšina infekcií vzniká po uhryznutí kliešťom počas trávenia
voľného času a vykonávania pracovných aktivít v prírode, k akým patrí poľovníctvo, rybárčenie, turistika, práca v záhrade, na poli, v lese a i. (6).
Významným zistením nášho výskumu je, že aktivity v prírode pravdepodobne viedli
k expozícii VKE, čo v konečnom dôsledku mohlo súvisieť s prítomnosťou IgG protilátok
u vybraných rizikových/exponovaných skupín populácie, konkrétne v našom prípade predisponujúcimi faktormi boli poľovníctvo, cestovanie a rybárčenie.
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ADOLESCENTI A EXPOZÍCIA RÁDIOFREKVENČNÝM
ELEKTROMAGNETICKÝM POLIAM ZO ZARIADENÍ MOBILNEJ
KOMUNIKÁCIE
H. Habiňáková ¹, J. Míšek ¹, D. Špigúthová ¹, V. Jakušová ², M. Veterník 1, J. Jakuš ¹
¹ Ústav lekárskej biofyziky, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
² Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Abstrakt
Úvod: Hodnoteniu expozície elektromagnetickým poliam zo zariadení mobilnej komunikácie u stredoškolskej mládeže je v literatúre (1, 2, 3, 4) venovaná zvýšená pozornosť vzhľadom na ich možné nepriaznivé zdravotné vplyvy. Naša štúdia je zameraná na analýzu údajov
týkajúcich sa výberu a používania mobilných telefónov adolescentmi.
Materiál a metodika: V súbore 117 študentov vo veku 17  0,84 rokov boli analyzované
údaje o hodnotách špecifickej miery absorpcie (SAR) ich mobilných telefónov. Súčasne bolo
realizovaných aj 20 meraní intenzity elektrického poľa (E) počas šesťminútových intervalov
pri používaní mobilných telefónov stanovenou vzorkou študentov a 8 meraní (tzv. pozadie)
v rovnakých priestoroch pri vypnutých mobilných telefónoch. Namerané hodnoty E boli prepočítané (11) na hodnoty SAR a porovnané s limitnou hodnotou pre hlavu a trup SAR= 2
W/kg (12).
Výsledky: Priemerná hodnota SAR zistená u mobilných telefónov používaných študentmi
bola 0,74  0,22 W/kg. Adolescenti používali mobilné telefóny, ktorých hodnoty SAR nepresiahli stanovené limity. Priemerná hodnota intenzity elektrického poľa E v prostrediach bez
prevádzkovania mobilov (pozadie) bola 0,147 ± 0,062 V/m. Naproti tomu boli počas šesťminútových intervalov telefonovania zaznamenané zvýšené hodnoty intenzity elektrického poľa
10,192 ± 6,863 V/m (p0,0001) pri aktívnom používaní mobilných telefónov v priestoroch
merania. Vypočítaná priemerná hodnota SAR v závislosti od E počas aktívnej prevádzky mobilných telefónov v monitorovaných miestnostiach budovy GVPT bola 0,28  0,1025 W/kg.
Záver: Z vyhodnotenia získaných údajov vyplýva, že vypočítané hodnoty SAR pre hlavu
a trup pri meraní v priestoroch GVPT, sú v súlade s platnou legislatívou z oblasti ochrany
zdravia pre expozície zo zdrojov EMP. Výsledky štúdie poukazujú na potrebu súvislého monitoringu prostredia, v ktorom dospievajúca mládež trávi prevažnú časť dňa.
Úvod
Napriek tomu, že vedecké štúdie prinášajú varovania o potenciálnych zdravotných rizikách
spojených s používaním mobilných telefónov mládežou (5, 6, 7, 8), popularita zariadení mobilnej komunikácie a počet užívateľov z radov adolescentov prudko narastá (9). Preukázanie
možných následkov z dlhodobého používania mobilných telefónov predpokladá systematický
monitoring času a spôsobov ich používania, sledovanie hodnôt SAR preferovaných mobilných zariadení a zaznamenávanie úrovní charakteristík elektromagnetických polí (EMP) v
prostrediach, v ktorých sú adolescenti exponovaní.
Porovnávanie získaných kvantitatívnych údajov s limitnými hodnotami stanovenými pre
vystavenie obyvateľov žiareniu zo zdrojov rádiofrekvenčných EMP umožňuje vytvárať preventívne opatrenia pri ochrane zdravia zamerané na deti a mládež.
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Materiál a metodika
V mesiacoch november a december 2014 sme získavali údaje o hodnotách SAR (10) mobilných telefónov pravidelne používaných 117 študentmi Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha (GVPT) v Martine. SAR definuje pohlcovanie elektromagnetickej (EMG) energie pri
frekvenciách EMP 100 kHz - 10 GHz, medzi ktoré sa radia aj frekvencie používané pri mobilnej komunikácií. Výrobcovia mobilných telefónov sú povinní od roku 1999 zverejňovať
hodnoty SAR ich zariadení, pričom v krajinách Európskej únie lokalizované SAR pre hlavu
a trup nesmie presiahnuť 2 W/kg. Každý stredoškolák zo sledovaného súboru vlastnil
a aktívne (telefonovanie, zapnuté dátové prenosy) používal 1 mobilný telefón. Súčasne sme
realizovali monitoring maximálnej, priemernej a minimálnej úrovne intenzity elektrického
poľa (E) počas 28 šesťminútových intervalov. Merania hodnôt E sa uskutočnili v priestoroch
budovy GVPT, kde sa stredoškolskí študenti najčastejšie zdržiavali alebo v priestoroch,
v ktorých sme predpokladali zhoršený príjem mobilného signálu - v spojovacej chodbe, školskom bufete, pivničných priestoroch, odbornej učebni, chodbe na poschodí, šatniach. Použitým meracím zariadením bol širokopásmový, vysokofrekvenčný snímač EMP Narda 550 zaznamenávajúci hodnoty E pri frekvencii 1800 MHz. Realizovaných bolo 20 meraní pri aktívnom používaní mobilných telefónov študentmi a 8 kontrolných meraní (tzv. pozadia) sme
uskutočnili v rovnakých priestoroch GVPT pri vypnutých mobilných telefónoch. Zistené výsledky sú uvedené ako aritmetický priemer (x-)  smerodajná odchýlka (SD).
Výsledky
Zastúpenie výrobcov mobilných telefónov používaných študentmi s hodnotami SAR vyjadruje Tabuľka 1. Grafickú interpretáciu údajov z Tabuľky 1 zobrazujú Graf 1, Graf 2.
Tabuľka 1. Hodnoty SAR (W/kg) použitých mobilných telefónov
Mobilné telefóny Minimálna Maximálna
Výrobca
Početnosť
SAR
SAR
n
(W/kg)
(W/kg)
Apple
13
0,90
1,10
Blackberry
1
0,99
0,99
Doogee
Evolve
HTC
Huawei
Lenovo
LG
Nokia
Orange
Prestigio
Samsung
Sony
SÚBOR

1
1
15
4
1
4
8
3
1
44
21
117

0,50
0,50
0,24
0,75
0,25
0,39
0,80
0,74
2,00
0,17
0,62
0,17

0,50
0,50
1,11
0,84
0,25
0,76
1,51
1,29
2,00
0,84
1,62
2

Priemerná
SAR
(W/kg)
0,99
0,99

Smerodajná odchýlka
(W/kg)
0,07
-

0,50
0,50
0,74
0,80
0,25
0,64
1,08
1,11
2,00
0,49
0,90
0,74

0,25
0,05
0,17
0,22
0,32
0,21
0,32
0,22
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Grafickú interpretáciu údajov z Tabuľky 1 zobrazujú Graf 1, Graf 2.
Graf 1 Priemerné hodnoty SAR (W/kg) mobilných telefónov (udávané výrobcami) používaných študentmi

SAR (W/kg)

2

1,08 1,11

0,99 0,99
0,74
0,5

0,9

0,8

0,64

0,5

0,49

0,25

Graf 2. Početnosť typov použitých mobilných telefónov v závislosti od výrobcu

Počet [-]

44

21
15

13

8
4
1

1

1

4
1

3

1

Z nameraných hodnôt E v monitorovaných miestnostiach budovy GVPT sme výpočtom
určili hodnoty SAR : SAR = (σ.Ei2)/ρ , (σ - konduktivita tkaniva tela, E – intenzita elektrického poľa, ρ – hustota tkaniva) (11). Výsledná priemerná hodnota SAR bola 0,28  0,1025
W/kg. Údaje sú uvedené v Tabuľke 2.
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Tabuľka 2 Vypočítané hodnoty SAR (W/kg) ± SD v závislosti od E (V/m) a miesta merania.
SD
Miestnosť
E (V/m)
SAR (W/kg)
SAR (W/kg)
spojovacia chodba
11,39
0,16
0,1206
školský bufet
15,61
0,30
0,0203
pivničné priestory
15,21
0,29
0,0052
odborná učebňa
15,35
0,29
0,0105
chodba na poschodí
8,73
0,09
0,1870
šatne
21,13
0,55
0,2715
Priemer
14,57
0,28
0,1025

Diskusia
V súbore mobilných telefónov mal výrobcom najvyššiu maximálnu udávanú hodnotu SAR
typ Prestigio (2 W/kg) používaný 1 študentom a najnižšiu minimálnu hodnotu Samsung (0,17
W/kg), pričom výrobca SAMSUNG mal u študentov najpočetnejšie zastúpenie (44 telefónov)
a priemerná hodnota SAR u tohto výrobcu bola 0,49  0,21 W/kg. Spoločnosť Apple s počtom
stredoškolských užívateľov 13, udáva takmer 2 krát vyššiu strednú hodnotu SAR v porovnaní
so spoločnosťou Samsung. Študenti používali mobilné telefóny s hodnotou SAR menšou alebo
v jednom prípade s hodnotou rovnou limitnej hodnote stanovenej Európskou normou ENV
50166-2, spracovanou Európskou komisiou pre normalizáciu v elektrotechnike CENELEC v
roku 1995 (12). Priemerná hodnota SAR (vypočítaná z údajov výrobcov) vo vzorke mobilných
telefónov bola 0,74  0,22 W/kg. Uvedené výsledky naznačujú, že študenti preferujú používanie mobilných telefónov s nižšími hodnotami SAR. Priemerná hodnota intenzity elektrického
poľa E v kontrolných podmienkach pri meraní v prostredí nezaťaženom expozíciou EM žiarenia
z mobilných telefónov bola 0,147 ± 0,062 V/m. Výsledky porovnania údajov intenzity elektrického poľa E v školských priestoroch, v ktorých sa adolescenti najčastejšie nachádzajú, potvrdili
zvýšené hodnoty úrovne expozície pri používaní mobilných telefónov na 10,192 ± 6,863 V/m,
(p  0,0001). Vypočítaná priemerná hodnota SAR v monitorovaných miestnostiach budovy
GVPT v závislosti od E bola 0,28  0,10 W/kg. Najvyššia priemerná hodnota E bola zistená
v prízemných tienených priestoroch šatní 21,13 V/m, s čím súvisela najvyššia priemerná hodnota SAR 0,55  0,27 W/kg. Zvýšené hodnoty E a SAR v tienených priestoroch šatní a bufetu
mohli byť v dôsledku väčšieho počtu mobilných telefónov a taktiež spôsobené slabším prestupom GSM signálu, čo má za následok zvýšenie vyžarovacieho výkonu zariadení. Nami vypočítané hodnoty SAR nemusia plne korelovať s hodnotami uvádzanými výrobcami, a to v dôsledku
zanedbania vzdialenosti medzi meracím zariadením a skupinou telefónov. Z vyhodnotenia získaných údajov vyplýva, že vypočítané hodnoty SAR pre hlavu a trup sú v súlade s platnou legislatívou z oblasti ochrany zdravia pre expozície zo zdrojov EMP (12, 13, 14). Pre kvantifikácie expozície adolescentov je potrebné brať do úvahy i ďalšie faktory (obmena mobilných telefónov s rôznymi SAR, práca študentov v blízkosti WIFI zariadení, tendencia používať viac mobilných zariadení, ich 24 hodinové používanie a nevhodné umiestnenie, napríklad pod vankúšom počas spánku). Hodnotenie SAR pre celotelovú expozíciu uvedieme v ďalších prácach.
Záver
Nekontrolovaná expozícia zariadeniam mobilnej komunikácie presahujúca stanovené limitné hodnoty je možným rizikom trvalého poškodenia ľudského organizmu. Pre posúdenie
škodlivosti EMG žiarenia a preukázanie možných následkov z dlhodobého používania mobilných telefónov adolescentmi v súlade so závermi celosvetových i národných štúdií (1, 2, 3, 4)
je potrebný kontinuálny monitoring prostredia, návykov a úrovne vedomostí adolescentov.
Výskum vplyvu EMG žiarenia z mobilných telefónov u detí a adolescentov je považovaný za
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prioritný (15), čo okrem biofyzikálnych faktorov podporuje fakt, že vystavenie rádiofrekvenčným EMP z mobilných telefónov bude mať stúpajúci trend (10).
Táto práca bola podporovaná „Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0189-11 (prof. Jakuš).
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DIAGNOSTIKA PORÚCH PERIFÉRNEHO PRIETOKU DOLNÝCH KONČATÍN
U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS S VYUŽITÍM DIGITÁLNEJ
FOTOPLETYZMOGRAFIE
G. Hubená, O. Osina, J. Prindešová Bušíková, T. Vasičko, M. Mikolajčíková,
Z. Matušková
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Abstrakt
Úvod: Digitálna fotopletyzmografia je optická, neinvazívna metóda merania periférnych
pulzov, ktorá je časovo i personálne nenáročná. Vzhľadom na zvyšujúci sa trend výskytu diabetu a jeho cievnych komplikácií, zvlášť syndrómu diabetickej nohy, bolo našim cieľom prispieť k ich prevencii objasnením porúch periférnej mikrocirkulácie.
Materiál a metodika: Vyšetrených bolo 32 diabetikov a 32 subjektov kontrolnej skupiny.
Fotopletyzmografické vyšetrenie bolo realizované na 1. a 2. prste dolných končatín (DK) za
dodržania štandardných podmienok vyšetrenia.
Výsledky: U diabetikov s priemernou glykémiou 8,61,9 mmol/l bola priemerná hodnota amplitúd DK vpravo 0,622±0,34%, 0,7670,45%, vľavo 0,611±0,35%, 0,6700,44%.
V kontrolnej skupine s priemernou glykémiou 5,330,3 mmol/l boli zaznamenané hodnoty
amplitúd vpravo 0,4070,21%, 0,4620,20%, vľavo 0,3950,20%, 0,4520,26 %. Hodnoty
amplitúd FPG kriviek u diabetikov boli signifikantne vyššie ako u nediabetikov. Hodnoty
vrcholových časov diabetikov a kontroly sa štatisticky nelíšili.
Záver: Prietokové amplitúdy na DK u diabetikov boli vyššie ako u jedincov kontrolnej
skupiny. Príčinou je zrejme prítomnosť diabetickej neuropatie zodpovednej za lokálnu hyperkinetickú cirkuláciu.
Úvod
Diabetes mellitus je chronické vaskulárne ochorenie vedúce k množstvu závažných komplikácií. Jednou z najzávažnejších diabetických komplikácií je syndróm diabetickej nohy,
zodpovedajúci za 60% všetkých netraumatických amputácií dolných končatín (5), predstavujúc tak najčastejšiu príčinu hospitalizácie diabetikov vo vyspelých krajinách (6, 7). V našom
výskume sme sa preto zamerali na poruchu prekrvenia dolných končatín diabetických pacientov prostredníctvom dostupnej, lacnej a na obsluhu nenáročnej metodiky digitálnej fotopletyzmografie.
Dlhodobá hyperglykémia vedie k poškodzovaniu cievneho tkaniva prostredníctvom tzv.
endotelovej dysfunkcie. Ďalšími rizikovými faktormi rozvoja endotelovej dysfunkcie sú genetická predispozícia, obezita, fajčenie, hypertenzia a dyslipidémia. Výsledným efektom je
komplex spočiatku funkčných a neskôr štrukturálnych zmien, ktoré sa prejavia v dysregulácii
krvného prietoku, bunkového rastu, čím vedú k proliferácii väziva a zmnoženiu extravaskulárnej hmoty ako i k zhrubnutiu bazálnych membrán (7).
Predilekčným miestom postihnutia sú najmä DK, čo pravdepodobne súvisí aj so zvýšením
hydrostatického tlaku v DK (3, 5). Najčastejšou mikrovaskulárnou komplikáciou diabetes
mellitus je diabetická neuropatia, v ktorej patogenéze hrá významnú úlohu postihnutie vasa
nervorum (8). Porušením autonómnych nervových vlákien, v dôsledku straty tonu sympatika
dochádza k dilatácii AV skratov a maldistribúcii krvného prietoku z nutričných kapilár do
subpapilárnych ciev s nižšou reistenciou, čo vedie k rozvoju chronickej kapilárnej ischémie
(2, 5, 10).
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Okrem mikrovaskulárnych komplikácií sú DK diabetikov ohrozené aj včašším a častejším
výskytom aterosklerózy a rozvojom periférneho arteriálneho ochorenia dolných končatín
(PAO DK).
Materiál a metódy
Výskumný súbor tvorilo 32 pacientov s diabetom 2. typu, z toho 25 mužov a 7 žien,
s priemerným vekom 56 rokov s potvrdenou diagnózou diabetes mellitus. V kontrolnom súbore bolo vyšetrených 32 zdravých jedincov, 29 mužov a 3 ženy v priemernom veku 48 rokov. Jednalo sa o osoby normotenzné s tlakom krvi (TK) nie vyšším ako 140/90 a glykémiou
do 6,1 mmol/l (horná hranica glykémie stanovená podľa laboratória UNM), bez trvalej farmakoterapie, bez kardiovaskulárnych, neurologických komplikácií či traumatizmu na dolných
končatinách.
Skupinu diabetikov tvorilo 26 nefajčiarov (81%) a 6 fajčiarov (19%), kontrolný súbor 24
nefajčiarov (71%) a 8 fajčiarov (29%).
Na zhodnotenie periférneho prietoku dolných končatín bolo realizované fotopletyzmografické vyšetrenie prístrojom CD-Basic s modulom fotopletyzmografu pracujúcom na princípe
reflexnej fotopletyzmografie. Senzory boli umiestňované symetricky na distálny phalanx 1.
a následne 2. prsta pravej a ľavej DK so zamedzením vstupu svetla k senzoru (nohy zakryté
čiernym plátnom). Vyšetrenie bolo realizované za štandardných podmienok: aklimatizácia
pacienta, vyšetrenie pri izbovej teplote 23 ± 1°C, v ležiacej stabilizovanej polohe s vystretými
nohami. Podmienkou vyšetrenia bolo najmenej dve hodiny pred vyšetrením obmedziť fajčenie, vynechať užitie liekov s vazodilatačným účinkom a nepiť alkoholické či povzbudzujúce
nápoje.
Našim cieľom bolo určiť objemové zmeny na periférii, zaznamenané fotopletyzmograficky
formou tzv. fotopletyzmografickej krivky, charakterizovanej amplitúdou a vrcholovým časom.
Skupina diabetikov ako i kontrolnej skupiny bola skúmaná aj z hľadiska veku, BMI, glykémie, tlaku krvi, hladiny cholesterolu, triacylgycerolov a fajčenia.
Výsledky boli štatisticky vyhodnotené v MS Excel 2007 dvojvýberovým párovým T–
testom. Všetky údaje uvádzame ako priemery so štandardnými odchýlkami. Hodnota p<0,05
bola považovaná za štatisticky významnú.
Výsledky
Medzi diabetickou populáciou a kontrolnou skupinou neboli zachytené žiadne štatisticky
významné rozdiely z hľadiska veku, BMI, glykémie, cholesterolu, systolického alebo diastolického tlaku krvi či fajčenia (Tabuľka 1). U diabetikov bol zachytený štatisticky významný
rozdiel v hladine triacylgycerolov (p=0,006) v porovnaní s kontrolnou skupinou. Ich hladina u
diabetikov pozitívne korelovala s glykémiou (r=0,46) a cholesterolom (r=0,80). Zaznamenaná
bola pozitívna korelácia medzi glykémiou a hladinou glykovaného hemoglobínu (r=0,64).
V kontrolnej skupine hladina glykovaného hemoglobínu nebola dostupná kvôli indikačnému
obmedzeniu vyšetrenia u normoglykemických pacientov. Jednotlivé charakteristiky skúmaných súborov sú uvedené v Tabuľke 1.
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Tabuľka 1. Charakteristika diabetickej a kontrolnej skupiny
Diabetici (n = 32)

Kontrolná skupina (n =32)

Pohlavie M/Ž
Fajčiari/nefajčiari
Vek (roky)

25/7
6/26
56,56 ± 4,19

29/3
8/24
48,06 ± 4,68

Systolický TK (mm Hg)
Diastolický TK (mm Hg)
BMI (kg/m2)

137,81± 9,61
83,59 ± 4,8
32,97 ± 12,21

125± 8,13
82,5 ± 4,69
27,71 ± 2,95

Glukóza (mmol/liter)
HbA1c (%)

8,56 ± 1,92
6,81 ± 1,5*

5,33 ± 0,3
-

Celkový cholesterol (mg/l)
Triacylglyceroly (mg/dl)
*štatistická významnosť pri p < 0,05

5,34± 1,02
3,04 ± 1,64*

5,65 ± 0,71
1,74 ± 0,61

Vyšetrených bolo spolu 128 DK – 64 DK diabetikov a 64 DK z kontrolnej skupiny.
U diabetikov s priemernou glykémiou 8,61,9 mmol/l bola nameraná priemerná hodnota amplitúdy a vrcholového času na pravej DK pre 1. prst 0,622±0,34%, 14634,4 ms, 2. prst
0,7670,45%, 140,527,9 ms, na ľavej DK pre 1. prst 0,611±0,35%, 15038,8 ms, 2. prst
0,6700,44%, 13827,8 ms.
V kontrolnej skupine s priemernou glykémiou 5,33  0,3 mmol/l bola zaznamenaná priemerná hodnota amplitúdy a vrcholového času pravej DK pre 1. prst 0,4070,21%, 13026,5
ms, 2. prst 0,462  0,20%, 128  26 ms. Na ľavej DK pre 1. prst 0,395  0,20%, 133  28,3,
2. prst 0,452  0,26 %, 128,5  27,6 ms (Tabuľka 2 a Tabuľka 3).
Hodnoty amplitúd FPG kriviek u diabetikov boli signifikantne vyššie ako u nediabetikov
(Tabuľka 2). Hodnoty vrcholových časov diabetikov a kontroly sa štatisticky nelíšili (Tabuľka
3).
Amplitúdu pulznej krivky (A) a vrcholový čas (a) u diabetikov a kontrolného súboru sumarizuje Graf 1 a Graf 2.
Tabuľka 2. Priemerné hodnoty amplitúd fotopletyzmografickej krivky u diabetikov a kontrolnej
skupiny na 1. a 2. prste pravej a ľavej DK
Amplitúda ± SD v %
Lokalizácia
Diabetici (n = 32)
1. prst vpravo
0,622 ± 0,34*
2. prst vpravo
0,767 ± 0,45*
1. prst vľavo
0,611 ± 0,35*
2. prst vľavo
0,670 ± 0,44
*štatistická významnosť pri p <0,05

Kontrolná skupina (n =32)
0,407 ± 0,21
0,462 ± 0,20
0,395 ± 0,20
0,452 ± 0,26
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Graf 1. Priemerné hodnoty amplitúd pulznej fotopletyzmografickej krivky diabetikov a kontrolnej
skupiny na 1. a 2. prste pravej (PA1, PA2) a ľavej (LA1, LA2) DK
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*štatistická významnosť p <0,05
Tabuľka 3. Priemerné hodnoty vrcholových časov fotopletyzmografickej krivky u diabetikov
a kontrolnej skupiny na 1. a 2. prste pravej a ľavej DK
Vrcholový čas ± SD v ms
Lokalizácia

Diabetici (n = 32)

Kontrolná skupina (n =32)

1. prst vpravo

146 ± 34,4

130 ± 26,5

2. prst vpravo

140,5 ± 27,9

128 ± 26

150 ± 38,8

133 ± 28,3

1. prst vľavo

2. prst vľavo
138 ± 27,8
*štatistická významnosť pri p <0,05

128,5 ± 27,6

Graf 2 Priemerné hodnoty vrcholových časov pulznej fotopletyzmografickej krivky 1. a 2. prsta pravej (Pa1, Pa2) a ľavej (La1, La2) DK
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Hodnoty amplitúd FPG kriviek u fajčiarov boli v porovnaní s nefajčiarmi v oboch súboroch o niečo nižšie, nejednalo sa však o štatisticky významné rozdiely. Hodnoty amplitúd
FPG kriviek u fajčiarov v skupine diabetikov boli vyššie ako v kontrolnej skupine, čo kopíruje výsledok porovnania amplitúd FPG kriviek súboru diabetikov (fajčiari + nefajčiari)
s kontrolným súborom.
V štúdii sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely len medzi amplitúdami kriviek nefajčiarov v oboch súboroch - A 1. prst vpravo (p=0,02), A 2. prst vpravo (p=0,03), A 1. prst
vľavo (p=0,04), A 2. prst vľavo (p=0,09).
59

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

Tabuľka 4. Priemerné amplitúdy FPG krivky 1. a 2. prsta pravej (PA1, PA2) a ľavej (LA1, LA2) DK
u fajčiarov a nefajčiarov skúmaných súborov
počet
Diabetici nefajčiari
(n=26)
Kontrola nefajčiari
(n=24)
Diabetici fajčiari
(n=6)
Kontrola fajčiari
(n=8)
*štatistická významnosť pri p < 0,05

PA1
0,63*
0,38
0,57
0,49

PA2
0,81*
0,46
0,57
0,47

LA1
0,57*
0,37
0,8
0,48

LA2
0,71
0,46
0,48
0,44

Diskusia a závery
Dosiahnuté výsledky poukazujú na skutočnosť, že periférny prietok na DK vyšetrovaných
diabetikov je v porovnaní s kontrolnou skupinou vyšší. Je to pravdepodobne zapríčinené prítomnosťou diabetickej neuropatie, s ktorou treba rátať u každého diabetika 2. typu bez ohľadu
na dĺžku trvania ochorenia, nakoľko sa diabetes mellitus 2. typu obvykle diagnostikuje
s výrazným oneskorením oproti času skutočného vzniku ochorenia (3). Neuropatická
diabetická noha javí známky zdanlivo dobrého prekrvenia, keďže vplyvom dysregulácie tonu
sympatika dochádza k otvoreniu AV skratov s následnou lokálnou hyperkinetickou
cirkuláciou v dôsledku redistribúcie periférneho prietoku cez AV skraty do subpapilárnych
ciev na úkor nutričných kapilár (chronická kapilárna ischémia) (11) Viacero štúdií preukázalo
zvýšený periférny prietok krvi v prítomnosti nekontrolovaného diabetu (13) najmä v
počiatočných fázach, kedy tieto mikrovaskulárne hemodynamické zmeny vedú k postupnému
poškodzovaniu cievnej steny ústiacej do arteriolárnej hyalinózy a k zhrubnutiu bazálnych
membrán (13). Postihnutí bývajú už i ľudia v prediabetickom štádiu.
Existuje len málo prác so zameraním na možný vplyv ochorenia veľkých ciev na periférnu
mikrocirkuláciu u diabetikov (14). Medzi takýmito výskumami možno spomenúť výskumy
skupín autorov Cisek et al., Fagrell et al., Lawall et al., ktorí nepreukázali štatisticky
signifikantné zmeny bazálneho prekrvenia u diabetických pacientov a pacientov s rôznymi
stupňami PAO DK (14). Teda najvýznamnejším patogenetickým faktorom zmien periférneho
prekrvenia a diabetikov je práve diabetická neuropatia. Funkčné zmeny v mikrocirkulácii majú dopad na vazodilatačnú schopnosť v období stresu či poranenia, čím prispievajú
k sekundárnym komplikáciám ako je infekcia a ulcerácia DK.
Fajčenie je nezávislým rizikovým faktorom makrovaskulárneho postihnutia, pričom zodpovedá aj za progresiu mikrovaskulárnych komplikácií. V našej štúdii bola malá vzorka fajčiarov, no výsledky poukazujú na zníženie amplitúd FPG kriviek u fajčiarov v oboch skupinách. Nejedná sa však o štatisticky významné rozdiely v periférnom prekrvení DK
u diabetikov v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Každý diabetik je ohrozený cievnymi komplikáciami, ktoré môžu byť dlhšiu dobu
v latentnom štádiu. Dôležité je, že tieto komplikácie sú preventabilné v primárnej prevencii
a liečiteľné, resp. preventabilné v sekundárnej prevencii. Jedine odhalenie počínajúcich foriem
týchto porúch môže viesť k zníženiu počtu amputácií a zlepšeniu kvality života postihnutých.
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Abstrakt
Úvod: Vzhľadom na fyziologické predispozície a pravdepodobnosť dlhšej celoživotnej expozície elektromagnetických poliam z mobilných telefónov sú skupinou osobitného záujmu
najmä deti a adolescenti. V príspevku prezentujeme výsledky prieskumu, ktorý sme uskutočnili v januári 2014 u žiakov staršieho školského veku.
Materiál a metodika: Prieskum sme realizovali metódou dotazníka vlastnej proveniencie v
2 základných školách regiónu Liptov. Celkový súbor tvorilo 272 respondentov vo veku 10-15
rokov. Cieľom prieskumu bolo zistiť návyky a postoje žiakov k používaniu mobilných telefónov. Závislosť medzi premennými sme určili pomocou chí-kvadrát testu.
Výsledky: V celkovom súbore 272 žiakov sme zistili 261 (96 %) užívateľov mobilných telefónov a 11 (4 %) žiakov ich nevlastnilo. Z 261 užívateľov bolo viac dievčat (p<0,05) ako
chlapcov. Prvý mobilný telefón vlastnili žiaci v priemere vo veku 8,7 roka. Dievčatá denne
dlhšie telefonovali a viac posielali SMS správy (p<0,05) ako chlapci. Chlapci nosili mobilný
telefón vo vrecku nohavíc častejšie (p<0,05) ako dievčatá. Počas nočného spánku si dievčatá
častejšie (p<0,05) ako chlapci nechávali zapnutý mobilný telefón. 15-roční žiaci častejšie
(p<0,05) ako 10-roční zaspávali so slúchadlami v ušiach. Žiaci z mesta mali viac informácií
(p<0,05) o potenciálnej škodlivosti elektromagnetického žiarenia z mobilných telefónov ako
žiaci z vidieka.
Závery: Výsledky ukázali, že v populácii žiakov staršieho veku sa frekvencia používania
mobilného telefónu zvyšuje a vek jeho prvého vlastníctva sa znižuje. U žiakov sme zaznamenali potenciálne rizikové návyky súvisiace s používaním mobilných telefónov. V dôsledku
enormného nárastu počtu mobilných telefónov u nás i vo svete a potenciálneho zdravotného
rizika, ktoré mobilná komunikácia predstavuje (kancerogén typu B) je žiaduce realizovať u
žiakov základných škôl, ich učiteľov a rodičov účinné vzdelávanie v rámci preventívnych
programov.
Úvod
Prudký nárast používania mobilných telefónov (MT) vyvoláva obavy z potenciálnych nepriaznivých účinkov rádiofrekvenčného (RF) elektromagnetického (EM) žiarenia na zdravie
populácie. Podľa ITU Statistics (1) sa počet užívateľov MT zvýšil z niekoľkých desiatok z
druhej polovice minulého storočia, na 6,8 mld. v roku 2013 (96,2 % populácie sveta). Do
konca roku 2016 sa predpokladá nárast na 8,5 mld., ktorý sa sleduje v rozvojových i rozvinutých krajinách. Masívnejší rast je pozorovaný predovšetkým v rozvojových krajinách,
v ktorých používa MT 89,4 % obyvateľstva (nárast o 9,4 % za uplynulé 2 roky). Tento nárast
je spôsobený najmä veľkým dopytom po mobilnej komunikácií v najľudnatejších štátoch sveta (Čína a India). V rozvinutých krajinách sa používanie MT pohybuje na 128,2 %, pričom
niektoré osoby vlastnia viac ako 1 MT (1).
Popularita týchto zariadení rýchlo stúpa najmä u detí a adolescentov. Znižovanie veku prvého kontaktu s MT sa stáva predmetom celosvetovej diskusie o možných negatívnych účin62
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koch RF EM žiarenia na vyvíjajúci sa ľudský organizmus. Tepelný účinok EM žiarenia z MT
je t. č. skúmaný najmä z hľadiska jeho vplyvu na mužské zárodočné bunky. Potenciálne nebezpečným je aj netepelný účinok RF EM žiarenia, ktorý sa dáva do súvisu s jeho kancerogénnym vplyvom na tkanivá s indukciou nádorových ochorení (2-5).
Závažnosť verejno-zdravotníckej problematiky EM žiarenia z MT vyžaduje zistiť postoje a
návyky žiakov staršieho školského veku ako užívateľov MT. Príspevok prináša údaje o najviac ovplyvniteľnom determinante zdravia, t.j. o správaní sa pubescentov v oblasti používania
MT.
Materiál a metodika
V januári 2014 sme v 2 vybraných základných školách (ZŠ) realizovali prieskum zameraný
na problematiku používania MT u žiakov staršieho veku v ZŠ, Ružomberok a v ZŠ, Liptovské
Sliače. Cieľom prieskumu bolo zistiť návyky a postoje žiakov k problematike používania MT.
Sledovaný súbor bol zostavený náhodným výberom. Celkový súbor predstavoval 272 žiakov
vo veku 10-15 rokov, z toho bolo 137 (50 %) dievčat a 135 (50 %) chlapcov. Najpočetnejšie
vekové zastúpenie mali žiaci vo veku 13 rokov a najmenej boli zastúpení 10-roční žiaci.
Priemerný vek žiakov dosiahol 12,5 roka. Z hľadiska miesta trvalého bydliska sme zistili, že
zo súboru 272 žiakov 82 (30 %) bývalo v meste a 190 (70 %) žiakov na vidieku.
Zber údajov sme realizovali metódou dotazníka vlastnej proveniencie. Anonymný a dobrovoľný dotazník v písomnej forme obsahoval úvodnú (pohlavie, vek, bydlisko) a hlavnú
časť. Dotazník mal 17 informatívnych otázok, z toho 14 otázok uzatvorených a 3 otvorené.
Na každú otázku uzatvoreného typu bolo viac možností odpovedí (3-7). V týchto otázkach
sme sa pýtali napr. na dĺžku telefonického hovoru/24 hod., počet odoslaných SMS správ/24
hod. a pod. Žiaci mali označiť len 1 odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňovali. V otvorených
otázkach mali žiaci uviesť vek, odkedy vlastnia prvý MT, najčastejšie používaný model ich
telefónu a vyjadriť svoj názor, či majú záujem dozvedieť sa viac o EM žiarení z MT. Osobne
sme navštívili ZŠ, informovali riaditeľov, triednych učiteľov i žiakov o prieskume. Dotazník
sme zamerali na žiakov vo veku 10-15 rokov, pričom v prípade žiakov nevlastniacich MT
bolo treba vyplniť len niektoré otázky (používanie vlastného MT, informovanosť o potenciálnych negatívnych účinkoch EM žiarenia z MT, záujem získavať ďalšie relevantné informácie
o uvedenom EM žiarení). O tejto skutočnosti boli všetci žiaci ústne vopred informovaní. Celková priemerná návratnosť dotazníkov bola 83 %, z toho 81 % dosiahla v ZŠ, Ružomberok a
85 % bola v ZŠ, Liptovské Sliače.
Získané údaje sme spracovali pomocou počítačového programu Microsoft Office Excel.
Na analýzu údajov sme použili deskriptívnu štatistiku. Na zistenie štatistickej významnosti
rozdielov medzi hodnotenými súbormi bol použitý chí-kvadrát test. Za štatisticky významnú
bola považovaná hodnota p < 0,05. Údaje sme spracovali, porovnali a výsledky prezentujeme
formou grafov (Graf 1-2).
Výsledky
Z celkového súboru 272 sme zistili 261 (96 %) užívateľov MT a 11 (4 %) žiakov ktorí ho
nepoužívali. Z 261 žiakov malo 218 (84 %) 1 MT a 43 (16 %) malo viac ako 1 MT. Z počtu
11 žiakov nepoužívajúcich telefón bolo 1 (9 %) dievča a 10 (91 %) chlapcov.
Podľa pohlavia z počtu 137 dievčat malo 119 (87 %) 1 MT, 17 (12 %) vlastnilo viac ako 1
MT a 1 (1 %) žiačka ho nevlastnila. Zo súboru 135 chlapcov 99 (73 %) používali 1 MT, 26
(19 %) mali viac ako 1 telefón a 10 (8 %) chlapci neboli ich užívateľmi. Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov sa preukázal vyšší počet užívateľov MT u dievčat (p<0,05) ako
u chlapcov (Graf 1).
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Graf 1. Používanie mobilných telefónov u 10-15 ročných žiakov podľa pohlavia
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Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi žiakmi podľa veku, ako aj podľa
bydliska sa vzájomný pomer ukázal ako nesignifikantný (p>0,05). V dotazníku sme sa pýtali
žiakov, od koľkých rokov mali svoj prvý MT. Zistili sme, že priemerný vek používania ich
prvého vlastného telefónu bol 8,7 roka. Ďalej žiaci mali napísať model telefónu, resp. telefónov, ktoré najčastejšie používajú. Touto otázkou sme chceli zistiť špecifickú mieru absorpcie
(SAR - Specific Absorption Rate) MT, ktorá je dôležitá z hľadiska ochrany zdravia pred
možnými nežiaducimi účinkami spôsobenými RF EM žiarením. Z počtu 261 užívateľov telefónov 149 (57 %) uviedlo konkrétny model telefónu a 112 (43 %) žiakov sa k tejto otázke
nevedelo vyjadriť. Žiaci používali rôzne typy starších telefónov (napr. Nokia E-52, Sony
Ericsson K500, Samsung SCH-U900 a iné), ale i najnovšie modely (Samsung Galaxy Ace,
HTC One, Sony Xperia M). Najnižšiu hodnotu SAR (0,17 W/kg) mal Samsung Galaxy Note
II používaný u obidvoch pohlaví a najvyššiu hodnotu SAR (1,62 W/kg) mal Sony Xperia Tipo používaný najmä u chlapcov. Celková priemerná SAR modelov MT používaných u 261
žiakov bola 0,87 W/kg.
Zaujímali sme sa, kde žiaci najčastejšie nosia MT (Graf 2).
Graf 2. Najčastejšie miesto nosenia mobilného telefónu u žiakov podľa pohlavia
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Z počtu 136 dievčat ako užívateľov MT 83 (61 %) ho nosilo vo vrecku nohavíc, 25 (18 %)
vo vrecku bundy, 27 (20 %) v kabelke a 1 (1 %) v náprsnom vrecku. Z počtu 125 chlapcov –
užívateľov telefónov 107 (86 %) ho malo vo vrecku nohavíc, 9 (7 %) vo vrecku bundy, 4 (3
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%) v plecniaku, 4 (3 %) na šnúrke na krku a 1 (1 %) mal MT v náprsnom vrecku košele, či
bundy. Chlapci nosili telefón vo vrecku nohavíc častejšie (p<0,05) ako dievčatá (Graf 2).
Vyhodnotením odpovedí na otázku „Pri akej činnosti najčastejšie používaš vlastný MT ?“
sme zistili, že zo súboru 261 žiakov najčastejšie telefonovalo 92 (35 %), 67 (26 %) používalo
Internet, 41 (16 %) hralo hry, 32 (12 %) odosielalo SMS správy, 22 (8 %) počúvalo hudbu a 7
(3 %) označili iné činnosti (napr. fotografovanie, pozeranie filmov a pod). Keďže žiaci najčastejšie telefonovali, opýtali sme sa na dĺžku ich hovoru (min./24 hod.). Z 261 žiakov 81 (31
%) telefonovalo do 2 min./24 hod., 78 (30 %) od 3-5 min./24 hod., 51 (20 %) od 6-15 min./24
hod., 32 (12 %) od 15-30 min. denne a 19 (7 %) telefonovali denne dlhšie ako 30 min. Pri
zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov podľa pohlavia sme zistili, že dievčatá telefonovali dlhšie (p<0,05) ako chlapci. Žiaci vo veku 10-15 rokov najčastejšie uvádzali telefonovanie s rodičmi. Zistili sme, že 10-11 roční žiaci telefonovali častejšie s rodičmi (p<0,05) ako
12-15 roční žiaci. Ďalšími najčastejšie telefonicky kontaktovanými osobami boli kamaráti
žiakov. Žiaci vo veku 12-15 rokov častejšie telefonovali s kamarátmi (p<0,05) ako 10-11 roční žiaci. Z hľadiska ochrany zdravia sme zistili, že zo súboru 261 žiakov používalo 23 (9 %)
pravidelne pri telefonovaní handsfree set, 85 (33 %) ho malo len občas a 153 (58 %) žiakov
ho nepoužívalo. Pri používaní handsfree set u žiakov pri telefonovaní podľa pohlavia, bydliska a veku sme nepreukázali štatistickú významnosť (p>0,05). Zaujímal nás aj počet odoslaných SMS/24 hod. Z počtu 261 užívateľov 172 (66 %) odoslalo denne 1-5 správ, 19 (7 %) 615 správ, 9 (3 %) 16-30 správ, 3 (1 %) 31-60 správ, 1 (1 %) viac ako 60 SMS denne a 57 (22
%) žiakov vôbec nevyužívali možnosť odosielať SMS správy. Podľa veku 15 - roční žiaci
odosielali vyšší počet SMS/24 hod. (p<0,05) ako 10 - roční žiaci. Podľa pohlavia dievčatá
odosielali denne viac SMS správ (p<0,05) ako chlapci. Hudbu z MT z 261 žiakov denne počúvalo 243 (93 %) a 18 (7 %) ju nepočúvalo. Z 243 žiakov počúvajúcich hudbu z MT 102 (42
%) vždy používalo slúchadlá, 114 (47 %) ich malo len občas a 27 (11 %) vždy počúvali hudbu bez slúchadiel. U žiakov nás zaujímalo aj nočné zaspávanie so slúchadlami na ušiach pri
počúvaní hudby z MT. Zo súboru 261 užívateľov 16 (6 %) pravidelne zaspávalo so slúchadlami na ušiach pri počúvaní hudby, 100 (38 %) občas a 145 (56 %) odpovedalo nikdy. Podľa
veku 12-15 roční žiaci častejšie zaspávali so slúchadlami na ušiach pri nočnom počúvaní
hudby z telefónu (p<0,05) ako 10-11 roční žiaci. Zistili sme, že počas nočného spánku z 261
žiakov si MT 19 (7 %) žiakov vždy vypne, 43 (17 %) len občas a 199 (76 %) žiakov ho nikdy
nevypína. Počas nočného spánku dievčatá častejšie nechávali zapnutý MT (p<0,05) ako
chlapci. U 242 žiakov nevypínajúcich nikdy, resp. občas pred spaním MT sme zistili, že 52
(21 %) si ho dalo pod vankúš, 135 (56 %) na nočný stolík, 9 (4 %) na zem vedľa postele, 25
(10 %) mali telefón v izbe, ale ďaleko od postele a 21 (9 %) ho odkladalo do inej miestnosti.
Pred spaním si 10-11 roční žiaci odkladali telefón na vzdialenejšie miesto od postele (p<0,05)
ako 12-15 roční žiaci. Žiakov sme sa pýtali, či pri dlhšom používaní MT mali subjektívne
zdravotné ťažkosti. Zo súboru 261 užívateľov MT 39 (15 %) uviedlo subjektívne zdravotné
ťažkosti (bolesti hlavy, pocity tepla na uchu, bolesť prstov pri odosielaní SMS správ) a 222
(85 %) ich neuviedlo. Výskyt subjektívnych zdravotných ťažkostí podľa pohlavia u žiakov
nebol štatisticky významný (p>0,05).
V súvislosti s dĺžkou trvania hovoru MT (min./24 hod.) sme u žiakov posudzovali výskyt
subjektívnych zdravotných ťažkostí. Porovnanie rozdielov vo výskyte subjektívnych zdravotných ťažkostí v súvislosti vs. počet pretelefonovaných min./24 hod. nebol štatisticky významný (p>0,05).
Porovnanie výskytu subjektívnych zdravotných ťažkostí v súvislosti s návykmi žiakov (zaspávanie pri počúvaní hudby z MT so slúchadlami v ušiach, zapnutý MT i počas spánku) nepreukázalo štatisticky významné rozdiely (p>0,05).
Zaujímali sme sa, či žiaci počuli, resp. čítali o potenciálnej zdravotnej škodlivosti EM žiarenia z MT. Z celkového súboru 272 žiakov 143 (53 %) uviedlo, že čítali o danej problemati65
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ke, 109 (40 %) nemali informácie a 20 (7 %) sa nevedelo jednoznačne nevyjadriť. Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi žiakmi podľa veku, ako aj podľa pohlavia sa
vzájomný pomer ukázal ako nesignifikantný (p>0,05). Podľa bydliska z počtu 190 žiakov z
vidieka 90 (47 %) boli informovaní o potenciálnej škodlivosti EM žiarenia z MT, 88 (46 %)
nie a 12 (7 %) sa nevyjadrili. Z počtu 82 žiakov bývajúcich v meste 53 (65 %) mali informácie, 21 (26 %) ich nemali a 8 (9 %) sa nevyjadrili. Podľa bydliska sme zistili, že žiaci z mesta
mali viac informácií o potenciálnej škodlivosti EM žiarenia z MT (p<0,05) ako žiaci bývajúci
na vidieku. Záverečnými otázkami sme zisťovali, či by mali žiaci záujem získať viac informácií o sledovanej problematike. Zo súboru 272 žiakov 86 (32 %) vyjadrilo záujem, 79 (29
%) uviedlo „nie“ a 107 (39 %) sa nevedelo jednoznačne vyjadriť. Žiaci mali odpovedať, či si
vedia predstaviť svoj život bez MT. Z počtu 261 žiakov 61 (23 %) odpovedalo „áno“, 148 (57
%) by si ho nevedelo predstaviť život a 52 (20 %) sa nevyjadrilo. Pri zisťovaní štatistickej
významnosti rozdielov medzi žiakmi podľa veku sa vzájomný pomer ukázal ako signifikantný, 15 - roční žiaci (p<0,05) oproti 10-ročným žiakom si nevedeli predstaviť svoj každodenný
život bez MT. Pri zisťovaní štatistickej významnosti rozdielov medzi žiakmi podľa pohlavia,
ako aj podľa bydliska sa vzájomný pomer ukázal ako nesignifikantný (p>0,05).
Diskusia
Používanie MT je súčasťou každodenného života. Jeho nadmerné používanie však môže
ohroziť zdravie jedincov, o čom svedčí aj označenie vysokofrekvenčného RF EM žiarenia ako
kancerogénu typu B (4). Najrizikovejšou skupinou užívateľov sú ľudia mladší ako 20 rokov, u
ktorých môže byt používanie MT spojené so zvýšeným výskytom niektorých somatických
ochorení a s rôznymi psycho-sociálnymi rizikami (6, 7).
Za posledných 10 rokov došlo k prudkému nárastu užívateľov MT najmä vo veku 10-15
rokov. (8, 9).Ukazuje sa vyšší počet dievčat vlastniacich MT ako chlapcov, ale aj nižší priemerný vek vlastníctva ich prvého MT. Naše nálezy sa zhodujú s nálezmi uvádzanými inými
autormi (8-10).
Z verejno-zdravotníckeho hľadiska je dôležité aj miesto nosenia telefónu, najmä jeho kontakt s ľudským telom. Náš nález, že muži preferujú nosenie telefónu vo vrecku nohavíc je
v zhode so zisteniami iných autorov (11). Semenníky sú exponované RF EM žiareniu, čo môže viest k poklesu počtu a vitality spermií i k zmenám ich morfológie a poškodeniu DNA (2).
Niektorí autori zdôrazňujú u mužov pozitívnu koreláciu medzi viac ako 4 hod. nosením telefónu vo vrecku nohavíc a poškodením vitality spermií (11). Vďaka funkciám, ktoré poskytujú
MT (napr. telefonovanie, SMS, hudba a iné) užívatelia ich nosia so sebou prakticky po celý
deň. Deti v nižšom veku používajú MT najmä na telefonovanie, s pribúdajúcim vekom sa
stáva preferovanou činnosťou odosielanie SMS správ, počúvanie hudby a pod. Výsledky nášho prieskumu o preferovaní používania MT u 10-15 ročných žiakov sú v zhode s nálezmi
iných autorov (8, 10). Podľa údajov ďalších autorov, dievčatá vo všetkých vekových kategóriách v porovnaní s chlapcami telefonujú častejšie a dlhšie (12). Tieto nálezy sú v súlade
s našimi zisteniami. Mobilewise (13) upozorňuje, že hlava dieťaťa môže pri telefonovaní MT
absorbovať až dvojnásobne viac RF EM žiarenia oproti hlave dospelého jedinca. Preto by sa
mal hlavne v tejto vekovej kategórii klásť dôraz na používane handsfree set v súvislosti s minimalizáciou expozície hlavy telefonujúceho. U žiakov sme zistili, že málo používali handsfree set pri telefonovaní.
Zhodné výsledky uvádzajú i švédski autori (14), podľa ktorých handsfree set pravidelne
používalo menej ako 10 % žiakov vo veku 7-14 rokov. Tureckí autori (15) poukazujú na skutočnosť, že deti a dospievajúci vnímajú menej potenciálne zdravotné riziká ako dospelí pri
používaní MT. Návyky formujúce sa počas detstva, resp. dospievania, môžu pretrvávať počas
celého života jedinca, a preto je potrebné už v detstve zapojiť do edukácie rodičov aj učiteľov.
Zo zahraničnej štúdie (10) vyplýva, že väčšina rodičov vyjadrilo súhlas s dôležitosťou eduká66
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cie dieťaťa v oblasti používania MT. V ZŠ v meste i na vidieku sme zistili, že najčastejšie 1011 roční žiaci telefonovali s rodičmi. Ukázalo sa, že žiaci používali MT takmer nepretržite vo
voľnom čase i počas školského vyučovania. Väčšina žiakov používajúcich telefón uviedla, že
by si každodenný život bez neho nevedeli predstaviť. V Spojených štátoch amerických
v posledných rokoch 21. storočia si 12-17 roční ľudia začali denne odosielať vysoký počet
(60-100) SMS správ. Dievčatá odosielali viac SMS správ/24 hod. ako chlapci (16). Zistilo sa,
že nadmerné odosielanie SMS správ u užívateľov môže viesť k bolestiam ruky spôsobených
zápalom šliach (17). Žiaci z nášho prieskumu neodosielali denne vysoký počet správ (1-5),
ale súhlasne s inými nálezmi dievčatá denne odosielali viac SMS správ ako chlapci. Naše výsledky sa zhodujú s výsledkami prieskumu, kde si väčšina žiakov nevypínala MT počas spánku, resp. odkladala ho priamo pod vankúš (18). Na kvalitu spánku môže vplývať i umiestnenie telefónu počas spánku, pretože vysiela EM signál i v prípade, keď užívateľ netelefonuje.
Pred spánkom sa odporúča MT vypnúť, resp. uložiť ho čo najďalej od miesta spánku (13).
Najnovšie nálezy (19) poukazujú na vzťah medzi bolesťou hlavy a dlhším (viac ako 4 min.),
príp. aj častým telefonovaním (viac ako 7 hovorov denne). Intenzita pociťovaných subjektívnych zdravotných ťažkostí súvisí s nadmerným používaním MT (19). Iní autori (20) nepreukázali signifikantnosť medzi dĺžkou hovoru (viac ako 6 min./24 hod.) a bolesťou hlavy. Nejednoznačnosť nálezov vedie k nutnosti realizovať ďalšie výskumy vrátene klinických a epidemiologických štúdií.
Záver
Naše zistenia podporujú odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a IARC (4) zamerať sa na prevenciu možného vzniku ochorení spôsobených RF EM žiarením z MT a z iných
zariadení používaných pri mobilnej komunikácii už u detí v predškolskom a školskom veku.
Táto práca bola podporovaná „Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0189-11". (prof. Jakuš)
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OČKOVANIE VERSUS SPOMAĽOVANIE ŠÍRENIA NÁKAZY: PRÍPAD CHRÍPKY
S. Kilianová, P. Brunovský
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Abstrakt
Úvod: Práca sa zaoberá chrípkou ako infekčnou chorobou s krátkou dobou infekčnosti
a krátkodobými epidémiami. Pomocou matematických modelov skúma účinnosť dvoch typov
prevencie - očkovania a spomaľovania šírenia ochorenia v populácii, napr. prostredníctvom
obmedzovania kontaktov, používaním ochranných rúšok atď. Cieľom je odhadnúť potrebný
rozsah použitia týchto metód na zníženie rozsahu epidémie.
Metodika: Nástrojom porovnaní je všeobecne prijatý SIR matematický model. Ten zjednodušene predpokladá homogenitu populácie. Z modelu vychádza Kermackova-McKendrickova
formula pre konečný rozsah epidémie. Ten závisí ako od miery preventívneho očkovania, tak
od rýchlostnej konštanty nákazy (ovplyvniteľnej opatreniami brániacimi nákaze).
Výsledky: Výsledkami porovnania sú kvantitatívne odhady závislosti rozsahu epidémie od
miery očkovania, účinnosti očkovania a miery používania prostriedkov na spomaľovanie šírenia.
Závery: Článok dokladá, že cieľ zamedzenia resp. obmedzenia rozsahu epidémie je
v princípe možné dosiahnuť alternatívne očkovaním alebo spomaľovaním šírenia nákazy resp.
ich kombináciou. Dáva hrubé kvantitatívne porovnanie masívnosti opatrení jednotlivých typov intervencie potrebných na dosiahnutie cieľa.
Úvod
Chrípkové epidémie a pandémie, ktoré sa objavili niekoľkokrát v minulosti, sú vďaka novým modifikáciám vírusu neustále predmetom mnohých diskusií. Typickými nástrojmi na boj
s nákazou, skúmanými v odbornej literatúre, sú obvykle vakcinácia, antivírová liečba
a profylaxia (z množstva literatúry uvádzame napr. (1, 2, 3, 8, 10, 11). Taktiež existuje viacero modelov, jednoduchších i zložitejších, na odhadovanie efektívnosti rôznych intervenčných
metód, napr. (5, 6, 7). Tento článok poskytuje krok k porovnaniu dvoch typov preventívnych
opatrení na zamedzenie vzniku epidémie, konkrétne preventívnej vakcinácie a mechanického
spomaľovania šírenia nákazy prostredníctvom obmedzenia resp. ochranných prostriedkov.
Analyticky skúmame kritické hranice oboch typov intervencií potrebné na zamedzenie vzniku
epidémie a súčasne vzťahy ilustrujeme na niekoľkých numerických a grafických príkladoch.
Metodika
Vo všeobecne používanom modeli SIR (Susceptible-Infected-Resistant, vnímaví-infekčníimúnni, (4)) predpokladajme, že uvažovaná populácia je homogénna, nikto sa v nej nerodí ani
neumiera, všetky triedy obyvateľov (vnímaví, infekční, imúnni) sú v regióne rovnako rozmiestnení a premiešaní bez ohľadu na lokalitu alebo vek, všetci vnímaví jedinci sú na vírus
rovnako citliví a jedinec po prekonaní choroby získava voči nej úplnú imunitu po zvyšok trvania epidémie. Označme N veľkosť populácie, S(t) počet vnímavých (nakaziteľných), R(t)
počet zotavených po chorobe, k priemerný počet kontaktov jedinca za jednotku času (v našom
prípade 1 deň). Ak I(t) predstavuje počet infekčných jedincov v čase t, priemerný počet infekčných kontaktov vnímavého jedinca za deň je kI(t)/N. Ostatné kontakty sú tvorené vnímavými a imúnnymi (vrátane po chorobe), a teda nie sú infekčné.
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Označme ďalej q pravdepodobnosť, že vnímavý jedinec sa stane infikovaným po stretnutí
iného infekčného jedinca. Potom pravdepodobnosť, že vnímavý sa stane infikovaným počas
jednotky času je rovná qkI (t ) / N , a počet nových infikovaných v populácii za jednotku času
je qkI (t ) S (t ) / N . Ak doba infekčnosti jedinca trvá T časových jednotiek, tak počet infekčných v čase t je rovný S (t  T )  S (t ) .
Rovnica opisujúca dynamiku vývoja počtu vnímavých S(t) v čase má potom tvar
S (t  1)  S (t )  rS (t ) I (t ),

resp. po dosadení za I(t)
S (t  1)  S (t )  rS (t )[ S (t  T )  S (t )],

kde konštanta r = qk / N predstavuje mieru prenosu (angl. transmission rate) ochorenia.
Zo spojitej verzie modelu SIR vychádza taktiež Kermackova-McKendrickova formula pre
konečný rozsah epidémie (9):
ln S ()  ln S (0)  A( S ()  S (0)) ,

Kde S 0 je počiatočný počet vnímavých, S počet vnímavých, ktorí sa vyhli nákaze počas
celého trvania epidémie, a konštanta A charakterizuje rýchlosť šírenia nákazy. Celkový rozsah
F epidémie je teda daný ako F = ( S ()  S (0)) . Podiel α = F / S(0) predstavuje celková miera
výskytu ochorenia (angl. attack rate). Za vyššie uvedených zjednodušujúcich predpokladov
môžeme položiť A  rT . Priamočiaro možno tiež vidieť, že konštanta r sa dá pomocou ostatných premenných vyjadriť ako

r

1
S (0)
1
1
1
ln

ln

ln(1   ).
TF S (0)  F TF 1  
TS (0)

(1)

To znamená, že z rozsahu epidémie  sa dá odvodiť miera prenosu r.
Preventívna vakcinácia V jedincov pred začatím šírenia ochorenia zmení vzhľadom na
vzťahy S ()  S (0)  F a S (0)  N  V rovnicu pre koncový stav epidémie na
ln( N  V  F )  ln( N  V )  rTF  0 .

R
Centrálnym pojmom štúdií šírenia infekčných ochorení je tzv. reprodukčné číslo 0 , definované ako očakávaný počet sekundárnych ochorení v panenskej populácii (4). Populácia sa
považuje za panenskú v začiatočnej fáze epidémie, kedy zasiahnutá časť populácie je zaneR
dbateľne malá. Hodnota 0 je rozhodujúca pre vznik epidémie. Ako bolo ukázané v (4), ak
R0  1 , nákaza sa rozvinie do epidémie; ak R0  1 , nákaza v populácii zanikne. Samozrejme,
hodnota

R0

závisí od prevenčných mier V, r. Podľa (4) platí

R0  qkT  rS (0)T  r ( N  V )T ,
čo po použití vyššie uvedeného vzorca (1) pre r dáva
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R0  

1



ln(1   )
.

Všimnime si, že v tomto vzorci nevystupuje parameter T, tzn. reprodukčné číslo nezávisí
priamo od dĺžky trvania infekčnosti nákazy.
Výsledky
V tejto kapitole uvedieme okrem matematických vzťahov pre kritické hodnoty spomínaných dvoch typov intervenčných opatrení, potrebné pre zamedzenie vzniku chrípkovej epidémie, i niekoľko ilustračných numerických výsledkov. Na výpočty sme použili nasledujúce
hodnoty parametrov: miera výskytu   30% , veľkosť populácie N  5 miliónov, priemerný
počet kontaktov jedincov k  50 za deň, miera prenosu nákazy (bez intervencií)
^

r  5.94*108 , trvanie infekčnosti T=4 dni. Zdôrazňujeme, že tieto hodnoty majú iba ilustračný charakter, a taktiež pripomíname zjednodušujúce predpoklady týchto výpočtov, spomínané v kapitole Metodika.

Kritická hodnota vakcinácie
*
Začneme určením kritickej hodnoty V vakcinácie, potrebnej na zabránenie vzniku epidémie. Predpokladajme, že miera prenosu r je pevne daná a známa. Položením R0  1 dostávame
rovnicu
1  r ( N  V * )T ,

z ktorej môžeme jednoducho vyjadriť hľadanú kritickú hranicu vakcinácie:
V*  N 

1
1
 N (1  )
rT
R0 .

v

V reči relatívnej premennej
*
kritickú hodnotu v danú ako
v*  1 

V
N , udávajúcej percento zaočkovanosti, dostávame príslušnú

1
1

 1
 1
rNT
R0
ln(1   ) .

(2)

*
*
Všimnime si opäť, že kritická hodnota vakcinácie, či už absolútna ( V ) alebo relatívna ( v ),
nezávisí od trvania infekčnosti ochorenia T.
*
Obrázok 1 zobrazuje vzťah medzi kritickou relatívnou hodnotou vakcinácie v a celkovým
rozsahom epidémie  v rozmedzí 15% až 50%, podľa vzorca (2) uvedeného vyššie. Naprí*
klad pre mieru výskytu   30% dostaneme v  0.16 , čiže na zabránenie prepuknutiu epidémie by sme museli zaočkovať aspoň 16% populácie. Pripomíname, že nateraz pre jednoduchosť predpokladáme 100%-nú účinnosť vakcín.
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*
Obrázok 1. Závislosť relatívnej kritickej hodnoty vakcinácie v od miery výskytu  (v prípade bez
preventívnych intervencií).

Kritická hodnota miery prenosu
Predpokladajme teraz, že podiel vakcinovaných jedincov je V  v  0 , a namiesto vakcinácie budeme spomaľovať šírenie nákazy (napr. prostredníctvom ochranných rúšok alebo obmedzením kontaktov). Matematicky to značí, že zmenšíme hodnotu miery prenosu r. Určíme
^

^

*
*
kritické hodnoty miery prenosu r ako násobok   r / r pôvodnej miery prenosu r  r
*

(bez zásahov do šírenia), resp. hodnotu ich pomeru, ktorá zabráni vzniku epidémie (t. j. pre
ktorú bude reprodukčné číslo menšie ako 1). Dostávame pre ňu vzťah

* 

1


R0
ln(1   ) ,

kde  je opäť pôvodná miera výskytu bez zásahov do šírenia nákazy. To značí, že napr. pre
^

*
*
východiskovú mieru výskytu   30% dostávame   0.84 , inými slovami, r  0.84 r . Pô-

vodnú mieru šírenia nákazy by sme teda museli znížiť pod úroveň 84% z nej, aby sme predišli
prepuknutiu epidémie (t. j. aby R0  1 ).
Efektívna hranica
Kombinovaním oboch typov prevencie (vakcinácia pred začatím šírenia a spomaľovanie
šírenia po jeho začatí) v rôznych mierach možno taktiež dosiahnuť zabránenie prepuknutiu
epidémie. Ľahko sa dá odvodiť matematický vzťah

1

1



ln(1   )  * (1  v* )
,
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*
ktorý dáva do súvisu kritickú hodnotu vakcinácie v a kritickú hodnotu miery šírenia  . Je
zrejmé, že môžeme voliť a rôzne kombinovať ich hodnoty. Obrázok 2 zobrazuje efektívnu
hranicu takejto výmeny medzi kritickými hodnotami vakcinácie a miery šírenia. Každá krivka
na tomto grafe predstavuje výmennú hranicu pre jednu hodnotu miery výskytu  , pričom
krivka pre referenčnú hodnotu   30% je zvýraznená hrubšou čiarou. Body na jednotlivých
krivkách značia možné kombinácie vakcinácie a mechanických opatrení, ktoré zamedzia
*
vzniku epidémie. Napríklad pre   30% by mala tento efekt v  5% -ná vakcinácia (pred
začatím šírenia) v kombinácii so znížením šírenia nákazy na hodnotu 88% z pôvodnej miery

*

^

*
šírenia r , alebo tiež v  12% -ná vakcinácia (pred začatím šírenia) spolu so znížením miery
*
prenosu iba na 95% pôvodnej hodnoty. Pri vakcinácii na úrovni v  10% populácie by muse-

*
la byť miera prenosu znížená na 93.46% z jej pôvodnej hodnoty (t. j.   0.9346 ).

Obrázok 2. Efektívna hranica výmeny medzi kritickými hodnotami vakcinácie a miery šírenia nákazy. Efektívna hranica pre   30% je zvýraznená.

Znižovanie miery prenosu
Prirodzenou otázkou je, ako dosiahnuť napr. 95%-né zníženie miery prenosu nákazy. Ako
veľmi treba obmedziť kontakty ľudí, alebo aká veľká časť populácie musí nosiť ochranné
rúška, aby sa dosiahol tento výsledok? Mieru prenosu sme definovali ako r = qk / N, kde q je
pravdepodobnosť, že vnímavý jedinec sa stane infikovaným po stretnutí iného infekčného
jedinca, k je počet kontaktov a N je veľkosť celej populácie. Spomedzi parametrov na pravej
strane tejto rovnosti je N exogénny parameter, ktorý nevieme ovplyvniť. Pravdepodobnosť q
závisí od konkrétneho vírusu, ako i od miery mechanickej prevencie (ochranné rúška). Počet
kontaktov k má tiež priamy vplyv na mieru šírenia nákazy. Oba tieto parametre, q aj k, vieme
teda ovplyvniť. Pozrieme sa na tieto dva parametre osobitne.
*
Dá sa priamočiaro odvodiť, že na dosiahnutie miery šírenia na hodnote r (oproti pôvodnej
*
miere šírenia r ) treba počet kontaktov obmedziť na  -násobok pôvodného počtu kontaktov

^
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^

*
*
*
*
k, tzn. k   k . Pripomíname, že   r / r . Napríklad, na dosiahnutie hodnoty
 *  0.9346 , spomínanej v predchádzajúcej podkapitole by bolo potrebné znížiť počet kon*
*
taktov z k  50 na menej ako k  46.73 . To znamená, že pri vakcinácii v  10% populácie
treba ešte zabezpečiť, aby priemerný počet kontaktov jedincov bol znížený na uvedenú hodnotu. Teda napríklad takáto kombinácia preventívnych opatrení by viedla k zabráneniu prepuknutiu epidémie.
Pri znižovaní miery prenosu prostredníctvom nosenia ochranných rúšok (opäť pre jednoduchosť predpokladáme 100%-nú účinnosť) má toto rovnaký vplyv na pravdepodobnosť
nákazy ako znižovanie počtu kontaktov. Označme m časť populácie (číslo medzi 0 a 1), používajúce ochranné rúška. Za predpokladu homogénnej populácie a homogénneho správania
jedincov ochranné rúška nosí m*100% infekčných ako i m*100% vnímavých obyvateľov. Dá
2
sa ukázať, že miera prenosu sa týmto zníži z hodnoty r  qk / N na hodnotu r (1  m) . Kon-

^

*
* 2
krétne, ak chceme dosiahnuť zníženie miery prenosu na úroveň r  r (1  m ) pri požadova*
nom faktore   0.9346 , je treba zabezpečiť, aby ochranné rúška používala časť

m*  1   *  0.03325 , čiže 3.325% populácie.

Záver
V tomto článku sme ilustrovali vplyvy a dopady dvoch rôznych preventívnych opatrení na
zabránenie vzniku chrípkovej epidémie, a to vakcinácie časti populácie ešte pred začatím šírenia nákazy a používanie mechanických opatrení na spomalenie šírenia nákazy, akými sú
nosenie ochranných rúšok a obmedzenie kontaktov. Okrem matematických vzťahov medzi
týmito opatreniami a predpismi na ich kritické hodnoty, potrebné na zabránenie vzniku epidémie, sme uviedli niekoľko ilustračných číselných a grafických príkladov.
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.
APVV – 0096-12
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Abstrakt
Úvod: Príčinou mnohých neinfekčných chronických, tzv. civilizačných ochorení je nesprávne zvolený životný štýl jednotlivca. V práci sme sa zamerali na hodnotenie vybraných
faktorov životného štýlu gymnazistov.
Materiál a metodika: V štúdii sme porovnávali výsledky dotazníkového výskumu vybraných faktorov životného štýlu študentov športového gymnázia v Košiciach a nešportového
gymnázia v Kežmarku Výsledky boli spracované matematicko-štatistickými postupmi.
Výsledky: Študenti športového gymnázia vykazujú vyššiu fyzickú aktivitu, lepší BMI index aj napriek zvýšenej konzumácii fastfoodov a sladených nápojov. V oboch skupinách sme
konštatovali nadmerné trávenie času pred obrazovkou počítača, či televízie. Potvrdil sa vysoký počet fajčiarov medzi adolescentami ako aj vysoký podiel „aspoň týždenných“ konzumentov alkoholu.
Závery: Vplyv týchto faktorov sa môže prejaviť rôznymi zdravotnými problémami
a spôsobiť v dospelosti mnohé závažné chronické ochorenia. Preto je celospoločensky nevyhnuté neustále mládež edukovať a pripomínať jej zásady správneho životného štýlu
a možnosti prevencie chronických ochorení.
Kľúčové slová: životný štýl, študenti, výživa, pohybová aktivita, fajčenie, alkohol.
Úvod
Životný štýl patrí medzi sociálno-ekonomické determinanty zdravia. Svetová zdravotnícka
organizácia definuje zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia (1). Ide o schopnosť organizmu prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam prostredia pri zachovaní všetkých jeho funkcií. Patrí medzi základné ľudské práva a povinnosťou štátu, spoločnosti a zvlášť verejného zdravotníctva je výchova jednotlivcov k zdraviu, ktoré je podmienkou ich kvalitného života, produktivity a následného
ekonomického rastu, hospodárskeho a sociálneho vývoja celej spoločnosti.
Životný štýl sa podieľa na celkovom zdravotnom stave z 60 % až 70 %. Najmä v súvislosti
so správnou výživou a fyzickou aktivitou patrí k najvýznamnejším determinantom ovplyvňujúcim zdravie človeka (2). Základnou charakteristikou faktorov životného štýlu je to, že sú
modifikovateľné, teda ovplyvniteľné, a že sú, v prípade zvolenia si ich škodlivých alternatív,
jednou z hlavných príčin civilizačných ochorení. Tieto chronické neinfekčné ochorenia (srdcovocievne, nádorové, respiračné alebo metabolické ochorenia ako sú obezita a diabetes) majú v súčasnosti vedúce postavenie medzi príčinami smrti (1, 3). K ich znižovaniu je možné
prispieť zodpovednosťou a vzdelanosťou jednotlivcov, teda zdravším životným štýlom populácie (4).
Materiál a metodika
Výskum sme realizovali v novembri 2010 na športovom gymnáziu v Košiciach
a v septembri 2011 na všeobecne vzdelávacom gymnáziu v Kežmarku. Zber dát sa uskutočňoval pomocou anonymného dotazníka, ktorý pozostával z 50 otázok so zameraním na niektoré determinanty životného štýlu, ako je výživa, fyzická aktivita, konzumácia alkoholu a
liečiv, fajčenie a iné. Návratnosť z celkového počtu (n = 270) bola 88,9 %. Košičanov bolo
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40 % (n= 100), z toho 18,75 % dievčat (n=45) a 22,91 % chlapcov (n=55). Kežmarčanov bola
väčšina, 60 percent (n=140), z toho 29,16 % dievčat (n=70) a 29,16 % chlapcov (n=70). Výskumnú vzorku spolu tvorilo 240 respondentov vo veku od 15-20 rokov. Dotazník zahŕňal
rôzne tematické okruhy ako osobné a rodinné údaje, socioekonomické podmienky, stravovacie návyky, vzťah k pohybovej aktivite, k fajčeniu, konzumácii návykových látok a ďalšie.
Výsledné údaje sme spracovali v programe Microsoft Excel, pomocou dvojvzorkového t–
testu, chí-kvadrátového testu a ďalších základných matematických štatistík.
Výsledky a diskusia
Telesná hmotnosť patrí k individuálnym parametrom jedinca. Vo veľkej miere je ovplyvnená rovnováhou medzi fyzickou aktivitou (výdajom energie) a energetickými príjmami organizmu. Pre posúdenie množstva telesného tuku u dospelých doporučuje WHO použitie BMI
indexu, ktorý je definovaný ako pomer hmotnosti v kilogramoch a štvorca telesnej výšky
v metroch. Pritom do 18-tich rokov sú hranice pre nadváhu a obezitu korigované, ako je znázornené na grafe 1. Porovnanie BMI u sledovaných skupín uvádzame v grafe 2.
Graf 1. Hranice nadváhy a obezity podľa BMI u detí a adolescentov

Graf 2. Porovnanie BMI u študentov košického športového a kežmarského nešportového gymnázia
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Pri analýze hmotnostného stavu študentov bol zistený signifikantný rozdiel (p < 0,01) medzi sledovanými skupinami, pričom najvýznamnejší rozdiel sme zistili v kategórii BMI 19,9
a menej (Graf 2). Tento rozdiel korešponduje s jednoznačne vyššou fyzickou aktivitou (p <
0,001) Košičanov (Graf 3), a to aj napriek prekvapujúco vyššej (p < 0,001) konzumácii
fastfoodov (Graf 4) a sladených nápojov (70 % opýtaných z Košíc a 42,82 % z Kežmarku)
v tejto skupine. Pritom neboli rozdiely v čase strávenom pri počítači a televízii medzi danými
skupinami adolescentov štatisticky významné (Graf 5).
Graf 3. Porovnanie fyzickej aktivity u chlapcov (CH) a dievčat (D) košického (KE) športového
a kežmarského (KK) nešportového gymnázia
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Graf 4. Konzumácia rýchleho občerstvenia u študentov košického športového a kežmarského nešportového gymnázia
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Graf 5. Čas študentov košického športového a kežmarského nešportového gymnázia strávený pri
počítači a pozeraní televízie
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Už nepatrné zvýšenie hmotnosti nad normálnou hodnotou môže byť spojené so zdravotnými problémami a prispievať k vzniku iných ochorení. Dospeli sme k zisteniam, že študenti
bez športového zamerania sa menej venujú pravidelnej telesnej aktivite, s čím súvisí ich zvýšené BMI. Tieto výsledky korešpondujú s výsledkami rôznych štúdií v zahraničí, ktoré dokazujú, že fyzická inaktivita je hlavným faktorom vzniku obezity v detstve a adolescencii (5, 6).
Ešte pred dosiahnutím piateho roku života pozná pojem „fajčenie“ tri štvrtiny detí a to aj
napriek skutočnosti, že sa v ich domácnosti nefajčí. Závislosť u mladistvých fajčiarov vzniká
oveľa rýchlejšie ako u dospelých, pričom v dospelosti začína fajčiť málokto a len výnimočne.
Adolescenti sú preto cieľovou skupinou tabakového priemyslu (7). Okrem toho predstavuje
užívanie tabaku vstupnú drogu k budúcemu užívaniu alkoholu a ostatných návykových látok.
Preto je pravidelné, ale aj nepravidelné fajčenie nedospelých spojené so zvýšeným rizikom
užívania alkoholu a drog (8).
Fajčenie je závažným sociálnym javom a aktuálnym zdravotníckym problémom, ktoré vedie k mnohým závažným civilizačným chorobám, ako karcinóm pľúc a iné: vyvoláva mnohé
kardiovaskulárne, chronické pľúcne a nádorové ochorenia (9), skracuje život v priemere o
sedem rokov oproti nefajčiarovi ale aj bývalému fajčiarovi. Je silne návykové – denní fajčiari
majú vyššiu pravdepodobnosť, že sa im nepodarí prestať fajčiť. Na Slovensku je približne 38
% fajčiarov, z toho asi 20 % pravidelných, u ktorých je riziko závislosti oveľa vyššie. Tabakové cigarety pravidelne fajčí vyše 60 % mladých, z toho vyše 20 % je závislých (10). Fajčenie u dievčat a žien v konečnom dôsledku má negatívny vplyv na ich plodnosť (11). Vedecké
poznatky posledných rokov jasne dokazujú vplyv fajčenia na vznik mnohých ochorení, ktoré
sa často končia aj smrťou. Odhaduje sa, že takmer 1/5 úmrtí vo svete je zavinená fajčením
(12).
V našom výskume uviedlo 19,58 % študentov, že fajčí: v Košiciach fajčí 27 % opýtaných
študentov, čo je signifikantne viac (p < 0,05) ako v Kežmarku (16,42 %). V oboch mestách
prekvapujúco fajčí viac dievčat (o 5,81 %) ako chlapcov, tento rozdiel však nie je signifikantný (Graf 6).
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Graf 6. Výskyt fajčenia u chlapcov (CH) a dievčat (D) kežmarského (KK) nešportového a košického
(KE) športového gymnázia
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Alkohol a jeho nadmerný príjem je u nás v súčasnosti vážnym spoločenským aj zdravotným problémom. Spotreba alkoholu sa neustále zvyšuje a tým narastajú aj negatívne dôsledky
jeho konzumácie, ako zvýšená úrazovosť, chorobnosť, invalidita, predčasné úmrtia, šírenie pohlavných chorôb, problémy v práci, v osobnom živote a pod. Alkohol má na organizmus závažné
neurotoxické, kardiotoxické, hepatotoxické účinky a tiež nepriaznivo pôsobí na obličky, tráviaci
trakt, reprodukčné a duševné zdravie. Poškodzuje tak samotného konzumenta, jeho rodinu
a v konečnom dôsledku celú našu spoločnosť. Zneužívaný je pre jeho analgetické, euforizačné a
tlmivé farmakologické účinky (3, 14). Závislosť vzniká častejšie v dospievajúcom veku ako
u starších: pre nevyvinutý organizmus, nižšiu hmotnosť a pomalé vstrebávanie môže rýchlo dôjsť
k otrave už pri malých dávkach. Má silnejší vplyv na psychiku, zdravotný stav, vedie k zvýšenej
potrebe riskovať a experimentovať s inými legálnymi či nelegálnymi látkami (9, 15).
Na Slovensku je približne 30 % problémových konzumentov alkoholu, vo veku 15-29
rokov pije denne pivo 4 % osôb, liehoviny 1 % (10). Prvé kontakty s alkoholom má 8 % detí
v 11 rokoch, v 13 rokoch už 24 %, v 15 rokoch 50 %. U mladých 11- až 19-ročných sú 4 %
závislých od alkoholu (13).
V nami pozorovanej vzorke respondentov sme dospeli k nasledujúcim výsledkom
konzumácie alkoholických nápojov medzi oboma porovnávanými skupinami (Graf č. 7).
Graf 7. Konzumácia alkoholu u chlapcov (CH) a dievčat (D) kežmarského (KK) nešportového a košického (KE) športového gymnázia
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Alkohol vo svojom živote užili takmer všetci respondenti (95,41 %). Medzi porovnávanými skupinami nebol štatisticky významný rozdiel v konzumácii alkoholu: aspoň 1x týždenne
požije alkohol 73,57 % kežmarských a 65,0 % košických študentov. Významný (p < 0,001) je
rozdiel medzi pohlaviami, kde v popíjaní dominujú chlapci.
Záver
Študenti športového gymnázia dosahujú uspokojivé výsledky v oblasti fyzickej aktivity,
ktorá sa pozitívne premietla do ich hmotnosti, charakterizovanej pre naše účely zisťovaným
BMI indexom. Avšak v oblasti výživy sme zistili vyššiu konzumáciu v prevádzkach rýchleho
občerstvenia a tiež sladených nápojov. Tento nesprávny výživový návyk môže v budúcnosti
viesť k problémom s hmotnosťou, najmä v prípade, keď dopytovaní prestanú s aktívnou športovou činnosťou. V oboch skupinách sme konštatovali nadmerné trávenie času za obrazovkou
počítača, či televízie. Fajčenie a alkohol patria medzi najdôležitejšie rizikové faktory vzniku
tzv. civilizačných ochorení. V našom výskume sme zistili významný podiel fajčiarov medzi
adolescentmi ako aj vysoký podiel „aspoň týždenných“ konzumentov alkoholu. Naše výsledky sú porovnateľné s obdobným prieskumom užívania návykových drog v Českej republike
(16). Nadmerné fajčenie a užívanie alkoholu adolescentov sa môže prejaviť rôznymi zdravotnými problémami a spôsobiť v dospelosti mnohé závažné chronické ochorenia. Základné návyky sa formujú už v rannom detstve, ale sú vysoko ovplyvniteľné i počas obdobia dospievania. Z tohto dôvodu je dobré mať na pamäti potrebu vzdelávať mladého človeka, edukovať ho
o zásadách správneho životného štýlu. Táto úloha prináleží nielen rodine, škole ale i lekárom,
zdravotníkom, úradom verejného zdravotníctva, politikom, masmédiám, celej našej spoločnosti.
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Abstrakt
Úvod: Sebaposudzované zdravie je často používaným zdravotným indikátorom predikujúcim
morbiditu a mortalitu. Je reliabilnou a validnou metódou merania zdravotného stavu vyplývajúceho z individuálnej perspektívy každého jedinca.
Materiál a metodika: Prierezový dotazníkový zber dát v rámci realizácie medzinárodného
projektu FP 7 EURO-URHIS 2. V súbore je 1111 adolescentov 9. roč. z 50 ZŠ v SR. Antropometrické merania hmotnosti a výšky boli vykonané vyškoleným personálom, ostatné premenné boli získané dotazníkovým zberom. Mentálny stav bol posudzovaný použitím Dotazníka Predností a nedostatkov – SDQ The Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman,
1998).
Výsledky: Väčšina respondentov hodnotila svoje celkové zdravie ako veľmi dobré.
V signifikantnom vzťahu ku celkovému zdraviu boli identifikované mentálne zdravotné problémy, frekvencia a trvanie fyzickej aktivity.
Záver: Fyzická aktivita sa prejavuje pozitívnym efektom na zdravie. Pochopenie dôvodov
prečo niektorí ľudia vyhľadávajú fyzickú aktivitu v oveľa vyššej miere ako iní je dôležitým
aspektom plánovania intervencií vo verejnom zdravotníctve.
Úvod
Adolescencia je obdobím vyznačujúcim sa výraznými fyzickými, psychologickými, emocionálnymi a sociálnymi zmenami (1). Pojem zdravie sa formuje počas detstva a adolescencie
(2). Sebaposudzované zdravie (self-rated health, celkové zdravie) je často používaným zdravotným indikátorom predikujúcim morbiditu a mortalitu ako dokazuje aj review 27 štúdií (3).
Je reliabilnou a validnou metódou merania zdravotného stavu vyplývajúceho z individuálnej
perspektívy každého jedinca (4) a nástrojom odrážajúcim celkový stav fyzického
a mentálneho zdravia (5). Podrobnejšie skúmanie poukazuje na to, že fenomén seposudzovaného zdravia nie je jednoznačný, ale skôr predstavuje multidimenzionálny konštrukt ovplyvnený (a aj ovplyvňujúci) emocionálnymi a kognitívnymi hodnoteniami jednotlivca ako aj jeho
sociálnymi okolnosťami (6). Mladší ľudia v porovnaní so staršími v sebaposúdení zdravia
kladú väčší dôraz na pociťovanie pohody ako na absenciu choroby (2).
Adolescencia je obdobím s vyšším výskytom suicidality, porúch príjmu potravy (PPP) depresie a úzkostných stavov ako iné vekové obdobia (7).
Často používaným nástrojom merania mentálnych zdravotných problémov (MZP) pre potreby psychologického a pediatrického výskumu je Dotazník predností a nedostatkov – The
Strengths and Difficulties Questionnaire – SDQ (8). Pri odhaľovaní porúch správania, úzkosti, hyperaktivity a depresie je úspešný na viac ako 70% a prítomnosť psychiatrickej diagnózy
je schopný odhaliť so špecificitou 94.6% a citlivosťou 63.3% (9).
Spôsob stravovania detí a adolescentov vyplýva z fyziologických, psychologických
a sociálnych faktorov (10). Pre mnohých predstavuje spôsob stravovania odpoveď na negatívne emócie, alebo stres a môže byť považované za formu emocionálnej podpory a copingu
(11). Mladí ľudia často udávajú nespokojnosť so svojím vzhľadom. Mnoho dievčat verí, že
má nadhmotnosť a chcú byť štíhlejšie (12). Identifikovaných je niekoľko rizikových faktorov
pre vývin patológie stravovania v adolescentnom období a sú to: skúsenosť s posmievaním
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kvôli veľkosti tela, rozdiel medzi vnímanou a skutočnou veľkosťou tela, nerealistické ciele
ohľadom chudnutia a túžba po štíhlosti (13). Negatívne afekty a príznaky distresu (napätie,
úzkosť, iritabilita, nuda, pocity prázdnoty, dysfórie) sú často nesprávne pokladané za hlad
a predstavujú neuvedomenú motiváciu k jedlu (14). V rozvinutých krajinách je obezita najčastejšou metabolickou chorobou a súčasne aj najčastejšou príčinou predčasnej smrti (15).
Prevalencia obezity adolescentov v SR je podľa štúdie HBSC (Health Behaviour in Schoolaged Children) u 15 ročných chlapcov 14% a u dievčat 7% (16). So vzrastajúcim tlakom na
dodržiavanie diét sa rozširuje výskyt mentálnej anorexie a bulímie. Typickým obdobím začiatku PPP je práve puberta a dospievanie. Sprostredkujúca úloha je pripisovaná aj negatívnym emóciám sprevádzajúcim hormonálne zmeny (17).
Fyzická inaktivita je štvrtým najčastejším rizikovým faktorom výskytu neinfekčných ochorení vedúcich ku predčasnej a preventabilnej smrti(18). Adolescenti, ktorí majú pravidelnú
primeranú úroveň fyzickej aktivity (FA) sa častejšie stravujú intuitívnym spôsobom, tzn. začiatok a ukončenie konzumácie jedla podlieha fyziologickým podnetom hladu a nasýtenia a
nie ich momentálnej nálade, alebo iným faktorom (19).
Cieľom našej práce bolo analyzovať asociácie medzi sabaposudzovaným zdravím, mentálnym stavom, BMI a fyzickou aktivitou u slovenských adolescentov žijúcich v mestách.
Metodika
Základom štúdie je prierezový dotazníkový zber dát v rámci realizácie medzinárodného projektu FP 7 EURO-URHIS 2 (2009-2013) (20). Dáta boli zbierané v septembri a októbri 2010
u žiakov 9. ročníkov základných škôl v Bratislave a v Košiciach. Školy boli vybrané stratifikovaným výberom, okrem škôl, ktoré sa zúčastnili HBSC štúdie 2009/2010. Spolu bolo vybraných 50 škôl; 28 v Bratislave a 22 v Košiciach. Vyplnených bolo 1253 dotazníkov a v súlade
s vylučovacími kritériami štúdie bolo vyradených 142 dotazníkov. V súbore 1111 adolescentov
bolo 52.8% chlapcov. Priemerný vek u chlapcov bol 14.4±0.5 roka a u dievčat 14.2±0.4 roka.
Na hodnotenie celkového zdravia bola použitá otázka: „Povedal/a by si, že Tvoje zdravie
je...? Respondenti odpovedali na 5 stupňovej škále: 1 – „vynikajúce“; 2 – „veľmi dobré“; 3 –
„dobré“; 4 – „nie zlé“ a 5 – „zlé“.
Na posúdenie MZP bol použitý dotazník SDQ, ktorý pozostáva z 25 tvrdení, z ktorých každé
má 3 alternatívy odpovede: „rozhodne nie“; „čiastočne niekedy“ a „určite áno“. Tvrdenia sa
vzťahujú na obdobie posledných 6 mesiacov. Dotazník tvorí 5 subškál – problémové správanie;
emocionálne problémy; hyperaktivita a nepozornosť; rovesnícke problémy a prosociálne správanie. Každá škála môže dosiahnuť maximálne skóre 10 bodov. V súlade s inklúznymi kritériami musí respondent odpovedať najmenej na 3 otázky subškály, v opačnom prípade je
z hodnotenia eliminovaný. Vyššie skóre v prosociálnej škále poukazuje na prednosti a je konceptuálne odlišné od prítomnosti MZP, zatiaľ čo vyššie skóre v ostatných 4 subškálach poukazuje na nedostatky. Skóre jednotlivých subškál – s výnimkou prosociálneho správania – tvoria
Celkové skóre ťažkostí (rozsah 0 – 40 bodov). Na základe celkového skóre boli respondenti zaradení do jednej z 3 skupín a to s normálnym, hraničným a abnormálnym skóre.
Antropometrické meranie – hmotnosti a výšky respondentov – vykonal vyškolený personál.
Meranie výšky bolo vykonané bez obuvi a s presnosťou 0.5 cm. Na meranie hmotnosti boli
použité digitálne váhy. Následne z týchto údajov bola vypočítaná hodnota BMI, ktorá je štandardne používaná na posúdenie výživového stavu. Vzhľadom na špecificitu tohto vývinového
obdobia sú na kategorizáciu BMI v pediatrickej praxi používané percentily. SR má dlhoročnú
tradíciu v antropometrických meraniach, preto je používaný Národný referenčný štandard BMI
na základe ktorého sú adolescenti s hodnotou BMI ≤25 – ≥75 percentilu zaradení do kategórie
normálnej hmotnosti. S BMI >25 percentil do kategórie podhmotnosti; s BMI v rozmedzí < 75 ≥ 90 percentil do kategórie nadhmotnosti a s BMI hodnotou vyššou ako 90 percentil sú zaradení
do kategórie obezity (21, 22).
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FA bola hodnotená na základe odpovedí respondentov na 2 otázky. Prvá otázka sa týkala
frekvencie FA a znela: „Za uplynulých 7 dní, koľko dní si mal/a aktívny pohyb, spolu najmenej
60 minút za deň ?“ K dispozícii bolo 8 alternatívnych odpovedí od 0 dní po 7 dní. Otázka týkajúca sa trvania FA bola: „Koľko hodín týždenne športuješ (tak, že sa zadýchaš a spotíš) vo svojom voľnom čase ?“ K dispozícii boli nasledujúce alternatívy odpovedí: „vôbec“ ; „približne
polhodinu“; „približne 1 hodinu“; „približne 2 až 3 hodiny“; „približne 4 až 6 hodín“; „7 hodín
a viac“. Odpovede na otázku frekvencie FA boli následne dichotomizované na „Áno/Nie“
a odpovede týkajúce sa dĺžky trvania FA na aktivitu trvajúcu “dlhšie, alebo kratšie ako 2 hodiny
za týždeň“.
Súbor bol analyzovaný pomocou deskriptívnych štatistických metód. Asociácie medzi závislou premennou – sebaposudzovaným zdravím a nezávislými premennými ktorými sú pohlavie, MZP, BMI a FA boli skúmané lineárnou regresnou analýzou pomocou štatistického
softvéru IBM SPSS 20.
Výsledka
Väčšina respondentov nášho súboru – 46.5% chlapcov (95% CI 2.11 – 2.26) a 46.1% dievčat (95% CI 2.23 – 2.37) hodnotila svoje celkové zdravie ako veľmi dobré. Z hľadiska výskytu MZP dosiahla väčšina –73.2% chlapcov a 71.8% dievčat normálne SDQ celkové skóre
a normálnu hmotnosť – 47.6% chlapcov a 53.2% dievčat. Len 21.0% chlapcov a 10.0% dievčat sa venovalo za posledný týždeň fyzickej aktivite minimálne 60 minút každý deň, avšak
71.6% chlapcov a 46.3% dievčat uviedlo, že vykonávajú fyzickú aktivitu minimálne 2 hod. za
týždeň. Charakteristika súboru je uvedená v Tabuľke 1.
Tabuľka 1. Prevalencia v jednotlivých kategóriách všeobecného zdravia, BMI, SDQ, frekvencii
a trvania FA podľa pohlavia
Chlapci
Dievčatá
95% CI
Celkové zdravie
Vynikajúce
20.3
14.1
1.89–2.14
Veľmi dobré
46.5
46.1
1.98–2.12
Dobré
28.3
34.9
2.11–2.32
Nie zlé
3.6
4.44
1.78–2.48
Zlé
1.4
0.4
0.78–2.78
SDQ
Normál.
73.2
71.8
2.08–2.20
Hraničné
16.4
19.3
2.33–2.59
Abnormál
10.0
8.8
2.63–3.03
BMI
Podhmotnosť
25.5
24.4
2.04–2.24
Normál. hmot.
47.6
53.2
2.1–2.24
Nadhmotnosť
15.7
14.4
2.29–2.57
Obezita
11.2
8.1
2.36–2.74
FA*
Áno
21.0
10.0
1.94–2.21
Nie
79.0
90.0
2.22–2.33
FA**
Áno
71.6
46.3
2.11–2.24
Nie
28.4
53.7
2.26–2.43
FA* - fyzická aktivita minimálne 60 min. každý deň za posledný týždeň
FA** - fyzická aktivita minimálne 2 hod. za týždeň
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Najviac
respondentov
s podhmotnosťou,
normálnou
hmotnosťou
ako
i nadhmotnosťou označilo svoje zdravie ako veľmi dobré. Adolescenti, ktorí boli najviac fyzicky aktívni pokiaľ ide o frekvenciu aj dĺžku trvania FA taktiež najčastejšie označovali svoje
zdravie ako veľmi dobré. Avšak ako veľmi dobré ho označovali najčastejšie aj tí, ktorí tvorili
najpočetnejšiu skupinu fyzicky neaktívnych pre frekvenciu, ako i dĺžku trvania FA Najviac
respondentov s normálnou hodnotou SDQ a s hraničnou hodnotou označilo svoje zdravie ako
veľmi dobré. Respondenti s abnormálnym SDQ skóre najčastejšie označili svoje zdravie ako
dobré (Tab. 2).
Tabuľka 2. Hodnotenie celkového zdravia podľa kategórií – FA, BMI a SDQ v celom súbore (%)
Celkové
zdravie

SDQ
Normál

Vynikajúce
Veľmi dobré
Dobré
Nie zlé
Zlé

19.4
50.5
27.4
1.8
0.9

Hraničné
11.7
43.1
35.6
9
0.5

BMI
Abnormál
6.2
23.7
56.7
11.3
2.1

Pod.
m
20.2
49
27.2
3.1
0.4

Norm.
m
19.2
49.2
27.7
3.5
0.4

FA*

FA**

Nad.m

Obezita

Áno

Nie

Áno

Nie

11.7
44.2
36.4
5.9
1.9

11.9
34.7
43.6
6.9
2.9

30.8
36.6
29.6
2.3
0.6

15
48.1
31.5
4.4
1

20.6
48
27.3
3.2
0.9

12.9
44
37
5.2
0.9

Na analýzu asociácií medzi celkovým zdravím a nezávislými premennými, ktoré tvorili
MZP, FA a BMI bola vykonaná lineárna regresia. V signifikantnom vzťahu ku celkovému
zdraviu boli identifikované MZP, frekvencia a trvanie FA. BMI a pohlavie nebolo zistené ako
signifikantné (Tabuľka 3).
Tabuľka 3. Lineárna regresná analýza celkového zdravia vo vzťahu k MZP, BMI, FA a pohlaviu
p>0.05
Štandardizovaný koef. Beta Adjustovaný R square F-change
Sig
Model
.075
17.203
pohlavie
.038
.236
BMI
.041
.182
Frekvencia FA
-.104
.001*
Trvanie FA
-.077
.016*
SDQ v 3 kategóriách
.229
.000*

Diskusia
Fyzické a mentálne zdravie sú neodmysliteľne spolu prepojené (23). Adolescenti definujú
zdravie
prostredníctvom
osobných,
behaviorálnych,
socio-environmentálnych
a psychologických faktorov (24). Sebaposúdenie zdravia môže byť chápané ako komplexné
kognitívne ocenenie, ktoré je súčasťou vzájomného vzťahu kde objektívny a subjektívny
zdravotný stav sú determinantami zdravia človeka (25).
Nie je k dispozícii mnoho štúdií, ktoré by sa zaoberali vplyvom FA na zdravie
u adolescentov. Galán a kol., 2013 (26), ktorý skúmali vzťah medzi frekvenciou FA
a sebaposudzovaným zdravím, zdravotnými ťažkosťami a spokojnosťou so životom zistili
pozitívny efekt FA vo všetkých vymenovaných oblastiach. Vzťah medzi FA a zdravím naznačuje, že zvýšenie FA ovplyvňuje zlepšovanie zdravotného stavu, dokonca aj keď nie je vykonávaná veľmi často. Nie je úplne vyjasnené, či vzťah medzi FA a jej pozitívnym vplyvom na
zdravie je lineárny, alebo nie. Štúdie naznačujú oboje (27). Doterajšie výskumy poukazujú na
to, že efekt variuje v závislosti od indikátorov s ktorými zdravotný stav súvisí. I keď sebaposudzované zdravie je považované za indikátor sumárnych efektov viacerých faktorov ovplyv86
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ňujúcich zdravie, skôr súvisí s fyzickým aspektom ako s mentálnym a sociálnym (28). V odpovedi na FA sú pohlavné rozdiely. Dievčatá sa potrebujú venovať FA častejšie, aby dosiahli
podobný pozitívny efekt na zdravie ako chlapci. Táto skutočnosť naznačuje, že rozdiely
v efekte FA vzhľadom na pohlavie môžu byť tiež asociované s rôznymi dimenziami zdravotného stavu (26).
Asociácia medzi celkovým zdravím a FA je evidentná. Existujú dôkazy o tom, že FA môže
zlepšovať mentálne zdravie, takéto následky však nemusia byť nevyhnutné (29), alebo môžu
závisieť od určitých existujúcich podmienok. Sumárne, FA má pravdepodobne najsilnejší
vplyv na sebaúctu a tí, ktorí sú fyzicky aktívni pravdepodobne menej trpia MZP a vyznačujú
sa lepším kognitívnym fungovaním. Súčasne, sedavý štýl života je asociovaný s horším mentálnym zdravím (30). Navyše FA je dlhodobo považovaná za jeden z dôležitých determinantov obezity (31). Vysvetlenie skutočnosti, že najviac fyzicky neaktívnych rovnako ako najviac
fyzicky aktívnych adolescentov nášho súboru hodnotilo svoje zdravie ako veľmi dobré si vyžaduje ďalšie skúmanie a podrobnejšie analýzy.
Záver
V súčasnosti už nie sú pochybnosti o pozitívnom vplyve primeranej FA na mentálne aj fyzické zdravie. I umiernená FA sa prejavuje pozitívnym efektom, čo je povzbudzujúce. Kľúčové posolstvo môžeme vyjadriť v podobe odporúčania „dokonca i málo je dobre; viac je
lepšie“ (32). Pochopenie dôvodov prečo niektorí ľudia vyhľadávajú FA v oveľa vyššej miere
ako iní je dôležitým aspektom plánovania intervencií vo verejnom zdravotníctve, pretože so
zdravím súvisiace správanie, ktoré si adolescenti formujú a osvojujú v tomto kritickom období často pretrváva do dospelosti (33). Podpora zdravého životného štýlu počas adolescencie je
rozhodujúca. Primárne preventívne programy sú efektívne len vtedy ak je známa cieľová skupina, ktorej správanie a charakteristiky sú známe (34). Skorá liečba a detekcia emocionálnych
a behaviorálnych problémov môže viesť ku značným benefitom vzhľadom na vývin, wellbeing a zdravie detí a adolescentov (35).
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ANALÝZA ZDRAVOTNÝCH RIZÍK A ZDRAVOTNÉHO STAVU
ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI DUSLO, A.S. ŠAĽA
Machatová Z., Machata M.
Centrum zdravotnej starostlivosti Duslo Šaľa, a.s.,Slovenská republika
Abstrakt
Autori predkladajú analýzu rizík a zdravotného stavu zamestnancov závodu na výrobu agrochemikálií a gumárenských chemikálií za obdobie r.2010 – 2014. Počet zamestnancov
v 3.kategórii rizika predstavuje cca 50% podiel z celkového počtu zamestnancov. Autori prezentujú opatrenia prijaté na elimináciu pôsobenia faktorov pracovného prostredia na zdravie
zamestnancov.
Úvod
Spoločnosť DUSLO Šaľa,a.s. je najväčším výrobcom priemyselných hnojív, prípravkov na
ochranu rastlín a gumárenských chemikálií v SR. Zamestnáva viac ako 2000 zamestnancov,
z toho v závode Šaľa približne 1800. V uvedenom závode je evidovaných viac ako 200 prác
v riziku 3.kategórie z titulu NCHF, hluku, pevných aerosolov, ionizujúceho žiarenia
a laserového žiarenia s celkovým počtom cca 900 exponovaných zamestnancov.
Materiál a metódy
Autori predkladajú analýzu zdravotných rizík a zdravotného stavu zamestnancov exponovaných predmetným faktorom v 3.kategórii rizika za obdobie r.2010 – 2014.
Pracovné podmienky sú objektivizované pravidelne v 3.ročných intervaloch a pri každej
zmene závažnosti rizika. Zamestnanci sa podrobujú lekárskym preventívnym prehliadkam vo
vzťahu k práci jedenkrát ročne. Náplň prehliadok je určená Odborným usmernením MZ SR
č.3/2014.
Jedenkrát ročne sú výsledky analýzy rizík a vývoja zdravotného stavu zamestnancov prerokované s vedením závodu.
Výsledky a diskusia
Počet zamestnancov v riziku práce
2010
RF/ kat.
CHF / 3. kat.
Hluk / 3. kat.
Pevný aerosol / 3. kat.
Ionizujúce ž./ 3. kat
Laserové ž. / 3. kat.
Spolu

Práca (profesia) -počet
129
84
21
2
2
238

Počet zamestnancov v riziku
558 / 28
335 / 11
128/ 17
4/0
3/3
1028 / 59

Celkový počet zamestnancov 2231/429, v riziku 3.kategórie z nich bolo evidovaných 50,5%.
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2011
RF/ kat.
CHF / 3. kat.
Hluk / 3. kat.
Pevný aerosol / 3. kat.
Ionizujúce ž./ 3. kat
Laserové ž. / 3. kat.
Spolu

Práca (profesia) -počet
126
80
20
2
2
230

Počet zam. v riziku
496/18
317/8
113/14
4/0
3/3
933/43

Celkový počet zamestnancov 1991/389, v riziku 3.kategórie z nich bolo evidovaných 46,9%.
2012
RF/ kat.
CHF / 3. kat.
Hluk / 3. kat.
Pevný aerosol / 3. kat.
Ionizujúce ž./ 3. kat
Laserové ž. / 3. kat.
Spolu

Práca (profesia) -počet
127
86
20
2
2
237

Počet zam. v riziku
496/18
336/8
113/14
4/0
3/3
952/43

Celkový počet zamestnancov 1856/373, v riziku 3.kategórie z nich bolo evidovaných 51,3%.
2013
RF/ kat.
CHF / 3. kat.
Hluk / 3. kat.
Pevný aerosol / 3. kat.
Ionizujúce ž./ 3. kat
Laserové ž. / 3. kat.
Spolu

Práca (profesia) -počet
125
84
20
2
2
233

Počet zam. v riziku
483/16
328/7
113/14
4/0
3/3
931/40

Celkový počet zamestnancov 1841/362, v riziku 3.kategórie z nich bolo evidovaných 50,5%.
2014
RF/ kat.
CHF / 3. kat.
Hluk / 3. kat.
Pevný aerosol / 3. kat.
Ionizujúce ž./ 3. kat
Laserové ž. / 3. kat.
Spolu

Práca (profesia) -počet
91
83
20
2
2
198

Počet zam. v riziku
395/14
326/8
110/17
4/0
3/3
838/42

Celkový počet zamestnancov 1788/359, v riziku 3.kategórie z nich bolo evidovaných 46,8%.

91

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

Výsledky sledovania zdravotného stavu exponovaných zamestnancov
2010
RF

Prev.prehl.

Spôsobilý

CHF
Hluk
Pevný aerosol
Ionizujúce ž.
Laser. ž.
spolu

536
332
115
4
3
970 94,3%

531
324
113
4
3
955

Spôsobilý
.s Nespôsobilý
obmedzením
5
0
6
2
2
0
0
0
0
0
13
2

2011
RF
CHF
Hluk
Pevný aerosol
Ionizujúce ž.
Laser. ž.
spolu

Prev.prehl.
472
308
105
4
3
872 93,5%

Spôsobilý.
462
301
102
4
3
852

Spôs.s obmedz.
8
6
2
0
0
16

Nespôsobilý
2
1
1
0
0
4

2012
RF
CHF
Hluk
Pevný aerosol
Ionizujúce ž.
Laser. ž.
spolu

Prev.prehl.
473
330
111
4
3
892 93,7 %

Spôsob.
461
324
110
4
3
873

Spôs.s obmedz.
8
5
1
0
0
14

Nespôsobilý
4
1
0
0
0
5

2013
RF
CHF
Hluk
Pevný aerosol
Ionizujúce ž.
Laser. ž.
spolu

Prev.prehl.
471
321
102
4
3
856 89,8%

Spôsobilý
460
317
97
4
3
836

Spôs.s obmedz.
7
3
3
0
0
13

Nespôsobilý
4
1
2
0
0
7

2014
RF
CHF
Hluk
Pevný aerosol
Ionizujúce ž.
Laser. ž.
spolu

Prev.prehl.
382
315
93
4
3
767 91,5%

Spôsobilý
375
309
87
4
3
748

Spôs.s obmedz.
5
4
5
0
0
14

Nespôsobilý
2
2
1
0
0
5
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Diskusia
V období r. 2010 – 2014 sme zaznamenali mierny pokles rizikových prác i počty exponovaných zamestnancov v 3. kategórii rizika. Významnou mierou sa o to pričinila reštrukturalizácia výroby gumárenských chemikálií. Počet zamestnancov evidovaných v 3.kategórii rizika
faktorom pracovného prostredia z celkového počtu zamestnancom závodu je cca 50%, čo
predstavuje významný podiel. Dôslednou realizáciou lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzťahu k práci (% zúčastnených je na úrovni 90%) sa v období r.2010 – 2014 podarilo zachytiť včasné zmeny zdravotného stavu vo vzťahu k faktorom pracovného prostredia u 93 exponovaných zamestnancov (1,3% zo všetkých exponovaných) čo viedlo k dočasnému, alebo
k trvalému vyradeniu z rizika práce. Týmito opatreniami sa podarilo predísť vzniku chorôb
z povolania.
Záver
Dôslednou realizáciou dohľadu nad pracovnými podmienkami , analýzou rizík a následným
prijímaním komplexných opatrení sa darí v závode s významným výskytom faktorov pracovného prostredia eliminovať ich vplyv na zdravie zamestnancov. Vyžaduje si to koordinovaný prístup všetkých zainteresovaných zložiek v úzkej spolupráci s vedením závodu.
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FAKTORY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU VPLÝVAJÚCE NA ROZVOJ
ASTMA BRONCHIALE
E. Malobická1,2, A. Volajová1, V. Švihrová1, K. Uhrinová1, H. Hudečková1,2
1Ústav

verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Univerzita Komenského v Bratislave,
2Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Abstrakt
Úvod: Astma bronchiale je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest. Ochorenie so
sebou prináša rôzne komplikácie a je najčastejším chronickým ochorením vyskytujúcim sa
u detí. Výskyt astma bronchiale neustále narastá a vo svete sa pohybuje na úrovni 300 miliónov ľudí, v Slovenskej republike je to okolo 100 000 dospelých a 50 000 detí. Cieľom práce
bolo zistiť vplyv vybraných rizikových faktorov životného štýlu na vznik astma bronchiale.
Materiál a metodika: Na výskum sme použili neštandardizovaný dotazník, pozostávajúci
z 27 otázok. Na spracovanie dotazníka použili program Microsoft Office Excel.
Výsledky: Súbor tvorilo 70 astmatikov, z toho 58,6% žien a 41,4% mužov, vo vekovej
skupine 18 – 70 rokov. Najčastejšími rizikovými faktormi životného štýlu boli psychický
stres (71,4%), chov domáceho zvieraťa (58,6%) a fajčenie (18,6%).
Záver: Výskyt vybraných rizikových faktorov astma bronchiale je podobný ako
v dostupných publikovaných zahraničných štúdiách, čo nasvedčuje globálnej kontrole rizikových faktorov astma bronchiale.
Kľúčové slová: astma bronchiale, rizikový faktor, životný štýl
Úvod
Astma bronchiale (AB) predstavuje jeden z verejno-zdravotných problémov súčasnosti. Ide o
chronické ochorenie, ktoré postihuje dýchacie cesty jedinca a prejavuje sa opakujúcimi sa záchvatmi dušnosti, piskotov, kašľom a bolesťou na hrudníku. Ochorenie sa vyskytuje nielen
u dospelej populácie, ale často aj u detí. Je najčastejšie sa vyskytujúcim chronickým ochorením
v detskom veku.
Prevalencia ochorenia sa v rozvinutých krajinách pohybuje od 5 – 15% (obr. 1), na Slovensku okolo 5%, avšak za posledných 10 rokov vzrástla dvojnásobne. Na Slovensku astmou trpí
viac ako 100 000 dospelých a 50 000 detí (graf 1) (8,10,13,15). Každý rok na Slovensku zomrie
na astmu okolo 74 osôb (9). Bezprostrednou príčinou úmrtia je náhle zastavenie dýchania alebo
pneumotorax (7). Medzi najvýznamnejšie príčiny narastajúcej prevalencie patria najmä faktory
vonkajšieho prostredia a životného štýlu – „westernizácia“ – nevhodné zariadenie bytov, chov
zvierat v byte, chemizácia potravín, nesprávne stravovacie návyky, fajčenie a podobne (13).
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Obrázok 1. Prevalencia astmy v Európe

Zdroj: VŠEOBECNÝ PRAKTICKÝ LEKÁR. 2013
Graf 1. Prevalencia astma bronchiale v SR

Zdroj: NCZI, 2012

AB môže postihnúť človeka v každom veku. V detskom veku postihuje častejšie chlapcov
ako dievčatá, no v období dospievania sa tento pomer mení. Na jej vzniku sa podieľajú rizikové faktory ako napr. genetická predispozícia, atopia, nadváha, infekcie horných dýchacích
ciest, fajčenie, alergia, nízka pôrodná hmotnosť, znečistené životné prostredie, pracovné prostredie a podobne.
Cieľom práce bolo zistiť vplyv vybraných rizikových faktorov životného štýlu na vznik
AB.
Materiál a metodika
Použili sme neštandardizovaný dotazník, ktorý bol schválený Etickou komisiou JLF UK
pod číslom 1390/2013. Dotazník, ktorý pozostával z 27 otázok a zameriaval sa na vybrané
rizikové faktory, ktoré sú predisponujúce pri vzniku ochorenia. Dotazník bol anonymný
a obsahoval otvorené aj uzatvorené otázky. Dotazník sme distribuovali v ambulancii alergológa v meste Martin.
Súbor tvorili pacienti s diagnostikovaným ochorením AB, ktorí sú dispenzarizovaní
v spomínanej ambulancii. Súbor tvorilo 70 astmatikov, z toho 41 žien a 29 mužov, vo vekovej
skupine od 18 – 70 rokov.
Spolu bolo rozdaných 100 dotazníkov a vrátených bolo 70 dotazníkov. Získané údaje boli
retrospektívne spracované a analyzované v programe Microsoft Office Excel.
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Výsledky
Súbor tvorilo 70 astmatikov, z toho bolo 41 žien (58,6%) a 29 mužov (41,4%). Najväčšiu
skupinu respondentov tvorili astmatici vo vekovej kategórii 18 – 30 rokov (47,1%). Druhú
najväčšiu skupinu tvorili pacienti vo vekovej kategórii 51 – 60 rokov (18,6%) Najmenej respondentov bolo vo vekovej kategórii 61 a viac rokov (5,7%).
Na grafe 2 sme znázornili začiatok AB u dispenzarizovaných pacientov.
Graf 2. Začiatok astmy bronchiale (n=70)
10,0%

5,7%

12,9%

pred 5.rokom života
medzi 5. - 10. rokom

10,0% medzi 11. - 15. rokom
medzi 16. - 18.rokom
po 18. roku
48,6%

12,9%

nevyplnené

Najväčší podiel (48,6%) tvorili pacienti, ktorým bola astma diagnostikovaná po 18 roku veku (34 pacientov). Medzi 16. – 18. rokom veku bola astma bronchiale diagnostikovaná
deviatim pacientom (12,9%) a taktiež deviati pacienti mali AB diagnostikovanú medzi 5. –
10. rokom veku. Pred piatym rokom veku bola AB diagnostikovaná 7 pacientom (10,0%).
Na grafe 3 sme uviedli príznaky AB u pacientov.
Graf 3. Prejavy astmy bronchiale
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Najčastejšími príznakmi boli sťažené dýchanie, ktoré uviedlo 48 pacientov (68,6%)
a kašeľ, ktorý pociťuje 38 respondentov (54,3%). Ďalším prejavom bolo pískanie, ktoré
uviedlo 26 respondentov (37,1%). Najmenej respondentov - 10 (14,2%) pociťuje tlak a bolesť
na hrudníku. Často však respondenti uvádzali viac ako 1 klinický prejav ochorenia,
najčastejšie uvádzali kombináciu – sťažené dýchanie, kašeľ a pískanie.
Na grafe 4 sme znázornili prítomnosť pyschického stresu u astmatikov.
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Graf 4. Prítomnosť psychického stresu u astmatikov (n=70)
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Najväčšia skupina pacientov - 36 respondentov, pociťuje občasný psychický stres (51,4%).
Pod psychickým stresom sa necítlio 20 respondentov (28,6%), 14 respondentov (20,0%)
uviedlo častý psychický stres.
Na grafe 5 sme uviedli zastúpenie fajčiarov u astmatikov.
Graf 5. Zastúpenie fajčiarov u astmatikov (n=70)
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Vo výskumnej vzorke bolo 57 nefajčiarov (81,4%) a 13 respondenti (18,6%) uviedli, že sú
fajčiari.
Z celkového počtu astmatikov uviedlo 34 pacientov (48,6%), že sú občas vystavení
pasívnemu fajčeniu, 13 respondentov (18,6%) uviedlo, že sú často vystavený pasívnemu
fajčeniu a 23 respondentov (32,9%) uviedli, že nie sú vystavení pasívnemu fajčeniu.
Na nasledujúcom grafe (graf 6) sme uviedli vplyv fajčenia na priebeh AB.
Graf 6. Vplyv fajčenia na priebeh astmy bronchiale (n=70)
7,1%

1,4%

5,7%

nezhoršuje
zhoršuje
zhoršuje, ale pasívne
fajčenie nie
nevyplnené

85,7%

97

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

Z celkového počtu astmatikov (70 pacientov) až 60 pacientov (85,7%) si myslí, že fajčenie
zhoršuje priebeh AB, 4 pacienti (5,7%), si nemyslia, že fajčenie zhoršuje priebeh ochorenia.
Z astmatikov – fajčiarov (13 pacientov) uviedli piati, že fajčenie zhoršuje priebeh AB a 1
astmatik – fajčiar uviedol, že si nemyslí, že fajčenie zhoršuje priebeh astmy.
Na grafe 7 sme uviedli výskyt znečisteného prostredia v okolí astmatika.
Graf 7. Výskyt znečisteného prostredia v okolí astmatika
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V prostredí s vysokým výskytom alergénov žije 25 respondentov (35,7%) a 44
resondentov (62,9%) nežije v prostredí s výskytom alergénov.
Jedným z možných zdrojov alergénov môže byť i chov domáceho zvieraťa. Vo výskumnej
vzorke bolo 41 astmatikov (58,6%), ktorí chovajú domáce zviera. Respondenti najčastejšie
uvádzali, že chovajú psi alebo mačky.
Diskusia
V súčasnosti existuje mnoho štúdií zaoberajúcich sa výskumom AB, avšak len málo takých, ktoré sa zaoberajú výskytom rizikových faktorov u astmatikov, ktoré sa podieľajú na
buď na vzniku AB alebo na zhoršení jej priebehu.
AB je ochorenie, ktoré môže postihnúť jedinca v ktoromkoľvek veku. V detskom veku je
výskyt ochorenia častejší u chlapcov ako dievčat. Neskôr v období dospievania sa tento pomer mení. Výskyt AB je vyšší u žien ako u mužov a to najmä vo vekovej kategórii 16 – 44
rokov (7). Tieto tvrdenia potvrdil aj náš výskum, kde vo výskumnej vzorke bolo 41 žien a 29
mužov.
Podľa Nijs et al. je ochorenie u 57% astmatikov diagnostikované po 18 roku veku (11).
Podobné výsledky nachádzame aj v našom súbore, v ktorom bolo 48,6% respondentov, ktorým bola AB diagnostikovaná po 18. roku veku.
Vystavenie psychickému stresu je spojené so zvýšeným rizikom vzniku AB. Taktiež psychický stres zhoršuje príznaky AB (3). Akútny stres zvyšuje hypersenzitívnu reakciu, naopak
chronický stres znižuje. Forsythe et al. uvádzajú, že 20 – 30% astmatikov je často vystavených psychickému stresu (5), čo potvrdzuje aj náš výskum, v ktorom sa až 20% respondentov
často cíti byť pod psychickým stresom. Nyenhuis et al. uvádzajú, že 75% astmatikov je vystavených stresu (12), v našej vzorke bolo 71,4% respondentov pod psychickým stresom. Z toho
pod častým psychickým stresom 20,0% respondentov a 51,4% respondentov pod občasným
psychickým stresom.
V našej výskumnej vzorke bolo 18,6% astmatikov, ktorí uviedli, že sú fajčiarmi. Fauci
a kolektív uvádzajú, že 20% astmatikov fajčí. Astmatici – fajčiari majú omnoho viac ochorení, častejšie sú hospitalizovaní, rýchlejšie im klesajú pľúcne funkcie a sú vo vyššom riziku
úmrtia na AB ako astmatici – nefajčiari. Fajčenie znižuje účinok niektorých inhalačných
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a systémových glukokortikosteroidov a zabraňuje dobrej kontrole AB. Ak by títo astmatici –
fajčiari prestali fajčiť, riziko sa postupne znižuje (3,4).
Pasívne fajčenie je obzvlášť škodlivé pre ľudí s AB. Ak je astmatik vystavený pasívnemu
fajčeniu prehlbujú sa piskoty, kašeľ a nastupuje dýchavičnosť. Demir et al. uvádzajú, že
65,5% astmatikov sú vystavovaní pasívnemu fajčeniu (2). V našej výskumnej vzorke bolo
18,6% respondentov, ktorí sú často vystavení pasívnemu fajčeniu a 48,6% astmatikov je občas vystavených pasívnemu fajčeniu, spolu to predstavuje 67,2% astmatikov. Pasívne fajčenie
má pritom také isté účinky na organizmus astmatika, ako keby sám astmatik fajčil.
Súčasným trendom je chov domácich zvierat v bytoch. Toto sa však stáva veľkým problémom pre osoby so zvýšenou senzibilizáciou na zvieracie alergény. Senzibilizácia na zvieracie
alergény môže nastať buď pri priamej alebo nepriamej expozícii. Naopak expozícia zvieratám
v detskom veku je spojená s nižším výskytom atopie a AB, preto táto expozícia môže mať
protektívny účinok. Avšak u predisponovaných jedincov môže expozícia niektorým domácim
zvieratám viesť k vzniku AB alebo iným alergickým ochoreniam. Najčastejším zvieracím
alergénom je mačací alergén a potom nasledujú psie alergény. V našom výskume chovalo
domáce zviera až 58,6% astmatikov, najčastejšie išlo o psa alebo mačku. Podľa Parka et al..
chová psa 72% astmatikov, 18,4% astmatikov mačku (14).
Až 75% ľudí trpiacich astmou uvádza, že práve znečistené ovzdušie im zhoršuje priebeh
astmy. U ľudí, ktorí bývajú alebo väčšinu času trávia v blízkosti ciest s frekventovanou premávkou najmä nákladných áut a autobusov, je častejšie pozorovaný rozvoj astmy (1). Zvyšujúci sa podiel oxidov dusíka, ozónu a oxidu siričitého má za následok nárast symptómov AB
(3). Znečistené prostredie prispieva k zápalovým ochoreniam dýchacích ciest, zníženej funkcii pľúc a znižuje odpoveď organizmu na záchranné lieky pri astmatických záchvatoch.
V našej výskumnej vzorke bolo 35,7% astmatikov, ktorí žijú v prostredí s výskytom alergénov. Gonzalez-Barcala et al. uvádzajú 40% astmatikov žije v znečistenom prostredí (6).
Záverom konštatujeme. že výskyt vybraných rizikových faktorov AB v našom súbore je
podobný ako výskyt týchto rizikových faktorov v iných krajinách sveta. Keďže ide
o porovnateľný výskyt, možno hovoriť o dobrej kontrole jednotlivých rizikových faktorov
AB. Sú tu však stále isté rezervy pri eliminácii rizikových faktorov. Tieto rezervy treba postupne odkrývať a zmenšovať, čím by dochádzalo aj k redukcii výskytu niektorých rizikových
faktorov AB.
Závery
AB so sebou prináša rôzne komplikácie, ktoré sa prejavujú nielen na zdravotnom stave jedinca, ale často predstavujú ekonomickú záťaž nielen pre jedinca, ale aj pre celú spoločnosť.
Každoročne sa na liečbu vynakladajú milióny eur a pritom by bolo oveľa jednoduchšie, ale
hlavne lacnejšie vynaložiť finančné prostriedky na prevenciu rizikových faktorov AB.
Na základe nášho prieskumu doporučujeme znížiť výskyt vybraných rizikových faktorov u
astmatikov ako napríklad fajčenie, nadváha alebo psychický stres. Taktiež je potrebné zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľstva o AB a rizikových faktorov tohto ochorenia, keďže
vedomosti obyvateľstva o ochorení a jednotlivých rizikových faktoroch prispievajú k lepšej
ochrane pred vznikom astmy bronchiale.
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Abstrakt
Úvod: Varicella je exantémové ochorenie prevažne detského veku vyvolané herpetickým
vírusom Varicella zoster. Celosvetový odhad výskytu tohto ochorenia predstavuje približne
75 miliónov prípadov ročne, z toho asi 67 miliónov v detstve a 3 milióny v dospelosti. Na
Slovensku je hlásených približne 15 až 35 tisíc prípadov varicelly ročne. Najúčinnejším spôsobom boja proti tomuto ochoreniu je očkovanie.
Materiál a metodika: Retrospektívna analýza výskytu hlásenej varicelly v Slovenskej republike s použitím údajov z databázy Epidemiologického informačného systému Slovenskej
republiky. Údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva boli prevzaté z databázy Slovstat (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Výsledky: V priebehu posledných 18 rokov došlo k veľmi miernemu poklesu celkovej
incidencie. Za analyzované roky 1997 až 2014 bolo na Slovensku hlásených do Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky celkom 337 535 prípadov varicelly.
Priemerná incidencia predstavovala 349,5/100 000 obyvateľov. Najviac hlásených prípadov
ochorenia bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 5 – 9 ročných (45%).
Záver: Varicella patrí k veľmi častým infekciám detského veku a preto má význam uvažovať o vakcinácii. V prípade jej významného rozšírenia alebo zavedenia plošnej vakcinácie sa
predpokladá významný pokles incidenice ochorenia.
Kľúčové slová: varicella, preventívne opatrenia, vakcinácia
Úvod
Vírus varicella-zoster (VZV) je jedným z ôsmych doteraz známych herpetických vírusov
spôsobujúci dve ochorenia: varicellu a herpes zoster.
Varicella je väčšinou málo závažné detské ochorenie s možnosťou ťažšieho priebehu. Riziko vzniku komplikácií je ovplyvnené najmä vekom pacienta, jeho imunitou, príp. prítomnými malignitami. Približne v dvoch percentách postihuje osoby staršie ako 20 rokov, u ktorých prebieha často ťažšie a komplikovane. Najvyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia je u
imunokompromitovaných osôb alebo u tehotných žien, ak neprekonali ochorenie alebo neboli
očkované (2,3,4,8,11).
V priebehu života sa varicellou nakazí až 90 % vnímavých jedincov (2,3,10,11). S hlásenou incidenciou patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce infekčné ochorenia u nás i vo svete
(11,17). Má charakter sporadický, ale i epidemický s charakteristickým sezónnym výkyvom v
zimných a skorých jarných mesiacoch (1). Ochoreniu možno predchádzať aktívnou imunizáciou.
Materiál a metodika
Retrospektívna analýza výskytu varicelly v Slovenskej republike za roky 1997 – 2014.
Podkladom pre analýzu boli údaje z databázy Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky (EPIS). Údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva boli prevzaté z databázy
Slovstat (Štatistický úrad SR)
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Výsledky
Na grafe 1 sme znázornili vývoj celkovej incidencie varicelly na Slovensku za roky 1985 –
2014. V priebehu posledných 30 rokov došlo k miernemu poklesu celkovej incidencie. Za
toto obdobie bolo do EPIS nahlásených celkom 685 861 ochorení.
Graf 1. Vývoj celkovej incidencie varicelly za roky 1985 – 2014
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Na grafe 2 sme uviedli vývoj vekovošpecifickej incidencie na varicellu v rokoch 1997 –
2014. Za analyzované roky 1997 až 2014 bolo na Slovensku hlásených do EPIS celkom 337
535 prípadov varicelly. Priemerná incidencia u varicelly predstavovala 349,5/100 000 obyvateľov s minimom v roku 2006 – 267,0/100 000 a maximom v 1997 – 515,4/100 000 obyvateľov.
Z časového hľadiska, došlo v posledných 18 rokoch k miernym zmenám vo vekovošpecifickej incidencii. Zatiaľ čo do roku 2002 bola každoročne zaznamenaná najvyššia incidencia
u 1-4 ročných, od roku 2003 prevažovala u 5-9 ročných. Taktiež dochádzalo k nárastu incidencie u 10-14 ročných a 15-19 ročných.

Vekovošpecifická incidencia
na 100 000 obyvateľov

Graf 2 Vývoj vekovošpecifickej incidencie na varicellu v rokoch 1997 - 2014
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Graf 3. Priemerná vekovošpecifická incidencia na 100 000 obyvateľov vo vybraných vekových skupinách za roky 1997 – 2014
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Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 5-9 ročných, potom
v skupine 1-4 ročných. (graf 3). Najviac hlásených prípadov varicelly bolo zaznamenaných
taktiež u 5-9 ročných a 1-4 ročných (graf 4).
Pomerne vysoká incidencia bola zaznamenaná aj u 0 – ročných a 10 – 14 ročných, avšak 0
– roční sa na celkovom počte hlásených prípadov podieľali menej. So zvyšujúcim sa vekom
od vekovej skupiny 5-9 ročných incidencia aj počet prípadov klesá, najnižšia bola vo vekovej
skupine 65+ ročných.
Graf 4. Vekové rozloženie hlásených prípadov varicelly na Slovensku v rokoch 1997-2014
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Varicella vykazuje sezónne výkyvy, najmä v letných mesiacoch dochádza k poklesu počtu
ochorení (graf 5).
Graf 5. Sezonalita varicelly na Slovensku za roky 2011 – 2015

Zdroj: EPIS SR

Diskusia a záver
Varicella je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich infekčných ochorení vo svete. V súčasnosti na Slovensku evidujeme pokles chorobnosti. Za tento pokles celkovej incidencie je do
značnej miery zodpovedná aj meniaca sa veková štruktúra obyvateľstva. Nič to však nemaní
na fakte, že varicella stále patrí k veľmi častým infekciám detského veku.
Na Slovensku je systém surveillance varicelly založený na povinnom hlásení jednotlivých
prípadov do epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky. Z tohto systému
sú dostupné aj informácie o vekovom rozložení prípadov, hospitalizáciách, komplikáciách.
Hlásenie tohto ochorenia však neodzrkadľuje reálnu epidemiologickú situáciu. Napriek
tomu táto dlhodobá „podhlásenosť“ vystihuje problém a umožňuje reagovať a navrhovať preventívne epidemiologické opatrenia (9,18).
U varicelly stále pozorujeme nárast ochorení v pravidelných 3 až 4-ročných intervaloch,
ktoré ovplyvňujú chorobnosť neimúnnej populácie najmä v detskom veku. Najvyššiu chorobnosť, tak ako aj v ostatných krajinách, sme evidovali vo vekovej skupine 1-4 a 5-9 ročných.
Deti týchto vekových skupín sú najviac exponované nákaze vzhľadom na pobyt vo veľkých
kolektívoch (materské a základné školy). Ďalším dôvodom je postupné dorastanie neimúnnej
populácie, v ktorej sa veľmi rýchlo šíri pôvodca nákazy a vyvoláva ochorenie.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča zavádzať plošné očkovanie proti varicelle v krajinách, kde ochorenie predstavuje vážny verejno-zdravotnícky a socioekonomický
problém a je predpoklad dosiahnutia vysokej zaočkovanosti (85-90%). Okrem toho WHO
odporúča očkovanie neimúnnych adolescentov a dospelých vo všetkých krajinách (8,18).
Skutočný vplyv zaočkovanosti na incidenciu varicelly môžeme s odstupom času najlepšie
pozorovať v USA, kde je súčasťou plošného očkovania od roku 1995. Za toto obdobie došlo k
výraznému poklesu chorobnosti a hospitalizovanosti vo všetkých vekových skupinách
(3,11,15). Takýto celospoločenský prínos môžeme očakávať iba pri vysokom percente zaočkovaných zavedením celoplošného rutinného očkovania detí a adolescentov.
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Na Slovensku zatiaľ patrí toto očkovanie medzi odporúčané. Možnosť zaočkovať sa proti
varicelle na Slovensku je pomerne krátka a využíva ju len malá časť populácie. V prípade
jeho významného rozšírenia alebo zavedenia plošnej vakcinácie sa predpokladá významný
pokles chorobnosti. Očkovacia látka obsahuje živý, oslabený VZV. Odporúča sa zdravým
jedincom > 12 mesiacov veku, ďalej VZV – séronegatívnym jedincom v kontakte s vysokorizikovým pacientom, ako aj dospelým, ktorí neprekonali ochorenie v detstve (najmä neimúnnym ženám vo fertilnom veku). K dispozícii je monovalentná alebo kombinovaná vakcína.
Základné očkovanie sa v súčasnosti odporúča v 2 dávkach s odstupom najmenej 4 týždňov
(11,18).
Očkovanie proti varicelle je bezpečné a dobre tolerované. Možné nežiaduce účinky, ako sú
mierne lokálne reakcie, bolesť a erytém v mieste podania prechodného charakteru, sa vyskytujú v 6 – 35 % prípadov v prvých 42 dňoch po podaní očkovania (najčastejšie medzi 5. až 26.
dňom). Horúčka sa vyskytuje asi v 10 % (4, 10, 11, 14).
Aj keď je varicella väčšinou málo závažné ochorenie, v niektorých prípadoch si vyžaduje
hospitalizáciu. Štúdie uvádzajú hodnoty pre štandardizovanú incidenciu hospitalizácii na toto
ochorenie v rozmedzí 1,9 – 5,8 na 100 000 obyvateľov (8,18).
Priemerná dĺžka hospitalizácie sa pohybuje v rozmedzí 3 – 8 dní. Vo všeobecnosti závisí
od veku pacienta (dlhšia je u dospelých ako u detí) a od prítomnosti a typu komplikácii (8,18).
Komplikácie sa vyvinú približne u 2-6% hlásených prípadov varicelly. Typ a závažnosť
komplikácii závisí najmä od veku a imunitného stavu pacientov. Medzi významné rizikové
faktory ochorenia patria gravidita, novorodenci a predovšetkým všetky imunkompromitujúce
stavy vrátane imunosupresívnej terapie (5). Medzi najčastejšiu komplikáciu radíme sekundárnu akútnu bakteriálnu superinfekciu, ktorá je hlásená u 8-59% hospitalizovaných prípadov.
Na druhom mieste sú neurologické komplikácie a ďalej nasledujú respiračné komplikácie
(pneumónie), hematologické komplikácie a iné (8,11).
Varicella patrí medzi závažné ochorenia v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva. V prvých
dvadsiatich týždňoch tehotenstva je spojená so zvýšeným výskytom kongenitálneho varicellového syndrómu. Prepuknutie varicelly u matky v období 4 dni pred až 2 dni po pôrode môže
viesť k neonatálnej varicelle, ktorá má v neliečených prípadoch až 20 percentnú smrtnosť.
Naviac, u tehotných žien, je významne zvýšené riziko varicellovej pneumónie (8).
Ochorenie sa vyskytuje častejšie v zimnom a jarrnom období. Tento jav súvisí najmä s
tým, že v zimnom období sa zvyšuje výskyt vírusových ochorení. Svoju úlohu zohráva i rozpustenie detských kolektívov v letnom období,
V prípade významného rozšírenia vakcinácie alebo zavedenia plošnej vakcinácie sa predpokladá významný pokles incidenice ochorenia. Pri nízkej zaočkovanosti dochádza
k zvyšovaniu proporcie vnímavých u ľudí vo vyšších vekových skupinách. Preto je dôležité
venovať pozornosť ochrane neimúnnych adolescentov a dospelých pred týmto ochorením.
Dôležité taktiež je, aby ľudia boli dostatočne informovaní o možnosti očkovania proti varicelle, čím by sa mohlo zabrániť infekciám vo vyššom veku.
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.
APVV-0096-12.
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HODNOTENIE PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE U PROFESIE
UČITEĽ/UČITEĽKA, VIDIECKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S INTEGROVANÝMI ŽIAKMI
M. Marušiaková, T. Záborský
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
Abstrakt
Práca je zameraná na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u profesie učiteľ/učiteľka
podľa charakteristík práce a pracovného prostredia, podľa charakteristík subjektívnej odozvy
zamestnancov na záťaž, súčasne s hodnotením senzorickej záťaže pri práci.
Psychickú pracovnú záťaž sme hodnotili v jednotlivých profesiách v štyroch stupňoch
podľa jedenástich charakteristík práce a pracovného prostredia: intenzita práce a časový tlak,
vnútené pracovné tempo, monotónnosť, vplyvy narúšajúce sústredenie, sociálne interakcie,
hmotná a organizačná zodpovednosť, riziko ohrozenia života a zdravia vlastného alebo iných
osôb, práca na zmeny, pracovné prostredie, fyzická nepohoda a iné zdroje záťaže.
Súčasťou hodnotenia psychickej pracovnej záťaže z hľadiska úrovne pracovných podmienok bolo odôvodnenie zaradenia každej charakteristiky práce a pracovného prostredia do
stupňa A, B, C alebo D a prevod na výsledný stupeň 1, 2, 3 alebo 4 v súlade s metódou.
Z analýz výsledkov možno konštatovať, že hodnotená skupina učiteľov a učiteliek vidieckej základnej školy z hľadiska psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík práce
a pracovného prostredia dosiahla 3. stupeň mentálnej záťaže a 2. stupeň senzorickej záťaže
v skupine učiteliek I. stupňa ZŠ a 2. stupeň mentálnej záťaže a 2. stupeň senzorickej záťaže
v skupine učiteľ/učiteliek II. stupňa ZŠ. Výrazné rozdiely boli zistené pri porovnávaní súboru
učiteliek I. stupňa a učiteliek/učiteľov II. stupňa ZŠ s výučbou integrovaných žiakov.
Kľúčové slová: psychická pracovná záťaž, mentálna záťaž, senzorická záťaž, hodnotenie
zdravotných rizík,
Úvod
Psychická záťaž a s ňou súvisiaci stúpajúci trend výskytu psychických ochorení sa
v súčasnosti dostáva na popredné miesta, zasahuje negatívne nielen život jednotlivca, ale aj
samotnej spoločnosti.
Autori sa v práci zamerali na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže (1) u učiteľov I. a II.
stupňa základnej školy na vidieku, ktorá poskytuje základné vzdelanie žiakom intelektovo
v norme, ale aj integrovaným žiakom (od ľahkého cez stredný stupeň mentálneho postihnutia
a žiakom s autistickými prejavmi správania) od prvého ročníka až do ukončenia povinnej
školskej dochádzky.
Cieľom práce bolo zhodnotiť expozíciu psychickej pracovnej záťaže u zamestnancov v
profesii učiteľ/učiteľka integrovanej základnej školy na vidieku.
Materiál a metódy
Hodnotenia pracovnej psychickej záťaže v profesii učiteľ/učiteľka sa zúčastnilo 20 zamestnancov základnej školy (ďalej ZŠ) na vidieku s vyučovaním integrovaných žiakov.
Základná charakteristika súboru zamestnancov
Hodnotenia pracovnej psychickej záťaže v profesii učiteľ/učiteľka sa zúčastnilo 20 zamestnancov Základnej školy Benice, okres Martin:
- muži v počte = 4,
- ženy v počte = 16
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Priemerný vek celého súboru bol 46,45 ± 10,62 roka.
Priemerná celková dĺžka odbornej praxe od skončenia školy 21,65 ± 11,20 roka.
Priemerná dĺžka praxe v terajšom zamestnaní (u terajšieho zamestnávateľa) 18,40 ± 12,24 roka.
Priemerný vek celého súboru skupiny žien bol 45,24 ± 11,07 roka.
Priemerná celková dĺžka odbornej praxe od skončenia školy 20,88 ± 11,91 roka.
Priemerná dĺžka praxe v terajšom zamestnaní (u terajšieho zamestnávateľa) 19,41 ± 11,94 roka.
Priemerný vek celého súboru skupiny mužov bol 53,33 ± 1,25 roka.
Priemerná celková dĺžka odbornej praxe od skončenia školy 26,00 ± 3,27 roka.
Priemerná dĺžka praxe v terajšom zamestnaní (u terajšieho zamestnávateľa) 12,67 ± 12,36 roka.
Použité metódy/súbor nástrojov
Psychická pracovná záťaž na tomto pracovisku bola hodnotená podľa štandardných metodík uverejnených vo vyhláške MZ SR č. 542/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia
pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri
práci. (2,3,4)
1. Súbor metód na hodnotenie psychickej pracovnej záťaže
A. Hodnotenie psychickej záťaže podľa charakteristík práce a pracovného prostredia
B. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík subjektívnej odozvy zamestnancov na záťaž (Súbor metód, ktorý sa používa pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže, je uvedený v prílohe č. 5 citovanej vyhlášky). (2,4)
2. Súbor metód na hodnotenie senzorickej záťaže pri práci
A. Hodnotenie senzorickej záťaže pri práci z hľadiska charakteristík práce a pracovného prostredia
Metóda na hodnotenie senzorickej záťaže pri práci z hľadiska úrovne pracovných podmienok
B. Subjektívna odozva zamestnancov na zrakovú záťaž pri práci
(Súbor metód, ktorý sa používa pri hodnotení senzorickej záťaže pri práci, je uvedený v
prílohe č. 6 citovanej vyhlášky). (2)
Prevod stupňov A, B, C a D na výsledné stupne 1, 2, 3 alebo 4 (Tabuľka 1)
Súčasťou Protokolu o hodnotení psychickej pracovnej záťaže z hľadiska úrovne pracovných
podmienok je odôvodnenie zaradenia každej charakteristiky práce a pracovného prostredia do
stupňa A, B, C alebo D a prevod na výsledný stupeň 1, 2, 3 alebo 4 v súlade s metódou. Súčasťou kritérií zvýšenej psychickej pracovnej záťaže je tretí alebo štvrtý stupeň dosiahnutý v tejto
metóde.
Tabuľka 1 Mentálna záťaž - prevod stupňov A, B, C a D na výsledné stupne 1, 2, 3 alebo 4
PREVOD STUPŇOV A, B, C a D na STUPNE 1, 2, 3 alebo 4
Psychická pracovná
záťaž z hľadiska
úrovne pracovných
podmienok

A
°
°

B
0 - 11
°

°

°

°

°

C
0
≥1
°
°
≤3
≥4
°

D
0
0
1
2
3
3
≥4

Stupeň 1-4
1
2
3
4
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Výsledky
Výsledky analýz hodnotenia psychickej pracovnej záťaže nepriamo prostredníctvom charakteristík práce a pracovného prostredia z hľadiska psychickej pracovnej záťaže a charakteristík subjektívnej odozvy zamestnanca na psychickú pracovnú záťaž sú prezentované pre
profesiu učiteľ/učiteľka podľa jednotlivých súborov, zvlášť pre I. stupeň a zvlášť pre II. stupeň základnej školy s vyučovaním integrovaných žiakov.
Profesia učiteľ/učiteľka (I. stupeň ZŠ)
V profesii učiteľ/učiteľka na I.stupni ZŠ dosiahla hodnotená skupina v celkovom výslednom stupni mentálnej záťaže - 3. stupeň , pričom určujúcim kritériom bolo dosiahnutie stupňov 2xC a 3xD pri hodnotení charakteristík práce a pracovného prostredia.
Tabuľka 2. Mentálna záťaž I. stupeň ZŠ
I. stupeň ZŠ
5A

1B

2C

3D

3. stupeň MZ

Zaťaž pre zamestnancov vyplývajúca z výkonu práce a podľa charakteristík práce
a pracovného prostredia (výber):
- Zvládnuť a zosúladiť učebný plán
- Časté voľná počas školského roku – prázdniny, sviatky
- Narúšanie vyučovacieho procesu integrovanými/ hyperaktívnymi/ nezvládnuteľnými –
nevychovanými- arogantnými /žiakmi
- Výrazné narúšanie vyučovacieho procesu integrovanými/ hyperaktívnymi/ nezvládnuteľnými – nevychovanými- arogantnými /žiakmi
- Časový stres – zvládnutie plánovaného vyučovacieho procesu obmedzené na 1 vyuč. hod.
(45min. )
- Sociálne interakcie veľmi časté:
o učiteľ- žiak
o učiteľ - integrovaní žiaci, žiaci so špecif. psych. problémami, autisti,...
o žiaci - integrovaní žiaci, žiaci so špecif. psych. problémami, autisti,...
o učiteľ – rodič/rodičia
Z hľadiska senzorickej záťaže dosiahla hodnotená skupina I.stupňa základnej školy s vyučovaním integrovaných žiakov výsledný stupeň senzorickej záťaže (najvyšší dosiahnutý stupeň záťaže) v tejto profesii - 2. stupeň.
Profesia učiteľ/učiteľka (II. stupeň ZŠ)
V profesii učiteľ/učiteľka na II.stupni ZŠ dosiahla hodnotená skupina v celkovom výslednom stupni mentálnej záťaže - 2. stupeň (Tabuľka 3), pričom určujúcim kritériom bolo dosiahnutie stupňov 1xC a 1xD pri hodnotení charakteristík práce a pracovného prostredia.
Tabuľka 3. Mentálna záťaž II. stupeň ZŠ
II. stupeň ZŠ
5A

4B

1C

1D

2. stupeň MZ
109

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

Zaťaž pre zamestnancov vyplývajúca z výkonu práce a podľa charakteristík práce
a pracovného prostredia (výber):
- Narúšanie vyučovacieho procesu integrovanými/ hyperaktívnymi/ nezvládnuteľnými –
nevychovanými- arogantnými /žiakmi
- Časový stres (občas) – zvládnutie plánovaného vyučovacieho procesu obmedzené na 1
vyuč. hod. (45min. )
Z hľadiska senzorickej záťaže dosiahla hodnotená skupina II.stupňa základnej školy s vyučovaním integrovaných žiakov výsledný stupeň senzorickej záťaže (najvyšší dosiahnutý stupeň záťaže) v tejto profesii - 2. stupeň.
Dotazníky informovanosti - výber
Graf 1. Je podľa Vášho názoru pri vašej práci Graf 2. Ako ste sa o vplyve psychickej pracovnej
veľmi výrazná psychická pracovná záťaž?
záťaži dozvedeli?

Na základe výsledkov analýz z dotazníkov informovanosti (UVZ SR) možno konštatovať, že
90% opýtaných vie, že je vystavených nadmernej psychickej záťaži, pričom najčastejším zdrojom informácii o tomto faktore sú informácie čerpané z časopisov, médií a kníh (Graf 1, 2).
Graf 3. Zúčastňujete sa pravidelne lekárskej Graf 4. Bola hodnotená na Vašom pracovisku
preventívnej prehliadky v súvislosti s výkonom psychická záťaž pri práci?
Vašej práce?

70% učiteľov z hodnoteného súboru neabsolvovalo preventívnu lekársku prehliadku
v súvislosti s výkonom práce. Nikto z hodnoteného súboru neodpovedal kladne na otázku, či
bola hodnotená na ich pracovisku psychická pracovná záťaž. (Graf 3, 4).
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Diskusia a záver
Záverom možno konštatovať, že hodnotená skupina učiteľov a učiteliek vidieckej základnej školy, poskytujúcej základné vzdelanie aj integrovaným žiakom (od ľahkého cez stredný
stupeň mentálneho postihnutia a žiakom s autistickými prejavmi správania s mentálnym postihnutím a intelektovo v norme), z hľadiska psychickej pracovnej záťaže podľa charakteristík
práce a pracovného prostredia dosiahla 3. stupeň mentálnej záťaže a 2. stupeň senzorickej
záťaže v skupine učiteliek I. stupňa ZŠ a 2. stupeň mentálnej záťaže a 2. stupeň senzorickej
záťaže v skupine učiteľ/učiteliek II. stupňa ZŠ. Pri hodnotení celého súboru možno konštatovať, že z hľadiska psychickej pracovnej záťaže možno prácu v profesii učiteľ/učiteľka zaradiť
do 2. kategórie z hľadiska zdravotných rizík.
Výrazné rozdiely boli zistené pri porovnávaní súboru učiteliek I. stupňa ZŠ a učiteliek a
učiteľov II. stupňa ZŠ.
Ako iné zdroje záťaže boli najčastejšie uvádzané nasledovné výroky:
 finančné problémy v školstve
 integrovaní žiaci, žiaci so špecifickými psychickými problémami, autisti,..
 arogancia, drzosť žiakov, ich neprispôsobivosť, hlučnosť žiakov,
 neúcta rodičov k učiteľom
 snaha o riešenie problémov so žiakmi môže viesť až k existenčným problémom učiteľa
(žiak má vždy pravdu)
 príprava na vyučovacie hodiny aj mimo pracovný čas - doma (večer, vo voľné dni)
 podvedome učiteľ musí stále rozmýšľať nad problémami v škole/podvedome prenášanie
problémov mimo školské prostredie (domov, iné aktivity)
Boli navrhnuté opatrenia na ochranu zdravia do praxe, o.i. :
1. Dodržiavať režim práce a odpočinku najmä u učiteliek I.stupňa.
2. Vykonávať sofistikované preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k faktorom práce
a pracovného prostredia.
3. Zvážiť integráciu žiakov s mentálnym postihnutím a autistov do „normálneho“ školského
prostredia.
4. Zabezpečiť kvalifikovaný personál pre prácu s integrovanými žiakmi.
5. V súčasnosti do 3.kategórie rizikových prác možno v posudzovanom súbore zaradiť len
prácu učiteliek na I. stupni posudzovanej základnej školy s vyučovaním integrovaných žiakov.
Literatúra
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Abstrakt
Úvod: Maligní mezoteliom je bezesporu nejzávažnějším onemocněním způsobeným expozicí azbestu. Potřeba co nejvčasnější diagnostiky je na místě i vzhledem k jeho vzrůstající
incidenci. Cílem této čtyřleté prospektivní longitudinální studie bylo zhodnotit validitu měření
markeru mezotelinu v séru v rámci diagnostiky maligního mezoteliomu u pacientů
v minulosti profesionálně exponovaných azbestu jako součásti standardní následné a dispenzární klinické péče.
Materiál a metodika: Výzkumný soubor tvořilo 309 osob (235 mužů, 74 žen) průměrného
věku 58,9 let (SD 9,8) s průměrnou délkou expozice 13,4 let (SD 9,3), které byly profesionálně exponovány azbestu. Všechny osoby byly v průběhu let 2009-2013 sledovány na Klinice
pracovního lékařství v Olomouci. Součástí prohlídky sledovaných osob bylo také vyšetření
hladiny mezotelinu v séru pomocí imunoenzymatického diagnostického testu Mesomark. Byla provedena statistická analýza validity vyšetření hladiny mezotelinu v séru vzhledem
k diagnóze maligního mezoteliomu.
Výsledky: V souboru bylo zjištěno 16 případů (5.2 %) maligních mezoteliomů. Pro predikci maligního mezoteliomu na základě zvýšených hodnot SMRP byla vypočítána senzitivita
(0,750), specificita (0,962), pozitivní prediktivní hodnota (0,706), negativní prediktivní hodnota (0,969), včetně 95% intervalů spolehlivosti.
Závěry: Výsledky naší studie, které zahrnovaly vysokou specificitu a negativní předpovědní hodnotu značí vyšší pravděpodobnost nepřítomnosti onemocnění maligním mezoteliomem při negativním vyšetření hladiny mezotelinu. Vyšetření hladiny mezotelinu v séru se
z našeho pohledu u osob dříve exponovaných prachu azbestu dlouhodobě jeví jako diagnosticky přínosné. Vzhledem k rizikům spojeným s bývalou profesionální expozicí azbestu má
důsledná následná preventivní péče zásadní význam.
Úvod
Profesionální expozice azbestu je spojena s možností vzniku onemocnění, která mohou být
v České republice uznána jako nemoci z povolání: maligní mezoteliom (MM), hyalinóza pohrudnice, azbestóza, rakovina plic, rakovina hrtanu a rakovina vaječníků. Přestože v r. 2005
bylo používání azbestu v Evropě a ve většině rozvinutých zemí zakázáno (1), je problematika
poškození zdraví osob dříve exponovaných azbestu u nás i ve světě stále aktuální. Maligní
mezoteliom je prognosticky nejzávažnější ze všech onemocnění způsobených azbestem. Jde o
vysoce zhoubný, lokálně agresivní nádor postihující pleuru, peritoneum, vzácně perikard či
tuniku vaginalis testi (2). Terapeutické možnosti jsou u MM stále limitované (2,3). Klinické
symptomy bývají často nespecifické a mohou být známkou již pokročilého onemocnění.
Potřeba klinicky využitelného biomarkeru s co nejlepší a nejvčasnější diagnostickou výtěžností je tedy více než na místě. Současné možnosti diagnostiky tohoto nádoru dnes mimo jiné
zahrnují i využití stanovení biomarkeru mezotelinu ze séra nebo z pleurální tekutiny. Mezotelin se za normálních okolností vyskytuje na několika lidských tkáních včetně mezotelu a je
zvýšeně aberantně exprimován zejména při maligním mezoteliomu, ale i v rámci jiných maligních onemocnění (rakovina pankreatu, ovárií nebo některé nádory prsu či plic) (3,4,5).
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Termín mezotelin se v literatuře používá ve stejném významu jako SMRP (soluble mesothelin-related peptides) (6).
Cílem této prospektivní longitudinální studie bylo zhodnotit přínos (validitu) vyšetřování
SMRP v séru v diagnostice maligního mezoteliomu u pacientů v minulosti profesionálně exponovaných azbestu, a to jako součásti standardní následné a dispenzární klinické péče.
Materiál a metodika
Výzkumný soubor byl tvořen 309 azbestu profesionálně exponovanými osobami (235
mužů, 74 žen) průměrného věku 58,9 let (SD 9,8) s průměrnou délkou expozice 13,4 let (SD
9,3). Všechny osoby byly v průběhu let 2009-2013 sledovány na Klinice pracovního lékařství
v Olomouci v rámci následné preventivní péče či dispenzarizovány pro již dříve zjištěné
onemocnění způsobené expozicí azbestu. Součástí prohlídky sledovaných osob bylo mimo
anamnézy, fyzikálního vyšetření, prostého snímku hrudníku a spirometrie také vyšetření hladiny mezotelinu v séru pomocí imunoenzymatického diagnostického testu Mesomark, přičemž za patologické byly považovány hodnoty mezotelinu vyšší než 1,5 nmol/l. SMRP bylo u
některých osob vyšetřováno opakovaně, pro potřeby této studie byly do statistické analýzy
zavzaty hodnoty SMRP k poslednímu vyšetření a u pacientů s MM k datu zjištění diagnózy.
U osob se zjištěnou zvýšenou hladinou mezotelinu a u osob s novými nebo zhoršenými klinickými symptomy (dušnost, kašel, bolest na hrudi) nebo suspektními nálezy na RTG hrudníku bylo provedeno HRCT plic a/nebo PET/CT vyšetření. Výsledky zobrazovacích metod byly
hodnoceny jednak radiology erudovanými v popisování prašných změn na plicích, a jednak
odborníky v pracovním lékařství s ohledem na standardy International Labour Office pro
hodnocení pneumokonióz (7). U osob s potvrzenými patologickými nálezy suspektními
z možného MM bylo přistoupeno k morfologické diagnostice.
Výsledky byly statisticky zhodnoceny a byla provedena analýza validity vyšetření hladiny
SMRP v séru vzhledem k diagnóze maligního mezoteliomu.
Výsledky
V souboru bylo zjištěno 16 případů maligních mezoteliomů, u 14 mužů a 2 žen. Průměrná
doba latence (doba od ukončení expozice azbestu do zjištění diagnózy MM) činila 21.75 let
(SD 7.08; medián roven 19.5, maximum 43, minimum 14).
Koncentrace SMRP v séru byla vyšetřena u všech 309 pacientů, z nichž zvýšena byla u 47
(15.2%). U maligních mezoteliomů bylo SMRP zvýšeno 12 krát (75.0%). SMRP bylo ve 2
případech zvýšeno také u dvou jiných malignit (z celkového počtu 3): 1 x u tumoru pankreatu
a 1 x u tumoru prsu. Základní popisné charakteristiky sledovaného souboru, výskyt MM
a rozložení hodnot SMRP shrnuje Tabulka 1.
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Tabulka 1. Charakteristika souboru a výskyt maligních mezoteliomů
Počet vyšetřených osob
309
Muži
235 (76.1 %)
Ženy
74 (23.9 %)
Průměrný věk (roky)
58.9 ± 9.8
Průměrná délka expozice (roky)
13.4 ± 9.3
Počet MM celkem
16 (5.2 %)
Průměrná latence (roky)
21.75 ± 7.08
SMRP zvýšeno celkem
47 (15.2 %)
SMRP zvýšeno u MM
12 (75.0 %)
SMRP zvýšeno u jiných malignit
2 (0.7 %)

Vypočítané parametry validity mezotelinu vzhledem k diagnóze MM shrnuje tabulka 2.
Tabulka 2. Validita SMRP vůči malignímu mezoteliomu
Senzitivita
Specificita
Pozitivní prediktivní hodnota
0,750
0,962
0,706
(0,476-0.927 ) (0,914-0,988)
(0,440-0,897)
(95% CI), CI confidence interval

Negativní prediktivní hodnota
0,969
(0,924-0,992)

Diskuze
Nejnovější metaanalýza autorů Cui et al. z roku 2014 se zabývá hodnocením diagnostické
přesnosti měření SMRP v séru a pleurální tekutině pro MM (3). Senzitivita měření SMRP
v séru byla v této metaanalýze stanovena na 0,61 (v našem souboru 0,75), specificita 0,87 (v
našem souboru 0,962). Autoři uzavřeli, že SMRP v séru i pleurální tekutině je užitečným
markerem pro diagnostiku maligního pleurálního mezoteliomu (MPM) a pozitivní test značí
možnou nutnost využití dalších invazivních diagnostických prostředků (3). Oproti starší metaanalýze Lua et al. z r. 2010 se recentní metaanalýze vyznačuje mírným poklesem zjišťované
diagnostické kvality SMRP – v r. 2010 senzitivita činila 0,64 a specificita 0,89 (8). Nicméně
již tehdy bylo uzavřeno, že SMRP ze séra hraje roli v diagnostice MM a že výsledky SMRP
by měly být hodnoceny paralelně s dalšími klinickými nálezy. Cui et al. dále uvádí, že diagnostická výtěžnost měření SMRP v séru a v pleurální tekutině podobná (3).
Řada dalších studií podporuje diagnostickou výtěžnost a vhodnost užití stanovení hladiny
SMRP v rámci diagnostiky MM a poukazem na zvážení dalších diagnostických kroků
(2,9,10,11,12,13,14).
Diagnostická užitečnost SMRP jako testu pro maligní mezoteliom byla ve srovnání
s výsledky zmiňované metaanalýzy mírně vyšší (3). Je však zřejmé, že tento rozdíl není signifikantní vzhledem k poměrně širokým intervalům spolehlivosti (zvláště pro senzitivitu
a pozitivní předpovědní hodnotu), což je způsobeno zejména nízkým počtem maligních mezoteliomů v našem souboru.
Závěry
Nicméně vyšetření hladiny mezotelinu v séru se z našeho pohledu u osob dříve exponovaných prachu s obsahem azbestu dlouhodobě jeví jako diagnosticky přínosné. Vzhledem
k rizikům spojeným s bývalou profesionální expozicí této noxe má důsledná následná preventivní péče zásadní význam.
Podpořeno granty Univerzity Palackého v Olomouci (IGA_PU_LF_2014_12;
IGA_PU_LF_2015_20) a Ministerstva zdravotnictví České republiky (NT/13569-4).
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ALZHEIMEROVY CHOROBY
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Abstrakt
Úvod: Alzheimerova choroba (ACH)je nejčastější formou demence, výskyt se neustále
zvyšuje.Na narůstajícím výskytu ACH se mimo jiné významně podílí i stárnutí populace.Oficiální statistiky pravděpodobně značně podhodnocují skutečný výskyt
ACH.Alzheimerova choroba představuje celosvětově významný veřejně zdravotnický problém.
Materiál a metodika: V publikaci jsou zpracovány průběžné výsledky studie Epidemiologie
a genetika Alzheimerovy choroby, na které se podílí Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Ústav biochemie, PřF Masarykovy univerzity v Brně. Studie probíhá formou dotazníkového šetření a odběru biologického
materiálu na genetické vyšetření u skupiny nemocných ACH a kontrolní skupiny.
Výsledky: Předložené výsledky jsou zpracovány u 546 pacientů psychiatrických léčeben s
ACH a u 411 pacientů kontrolní skupiny bez ACH dle stanovených kritérií.
Závěry: Z výsledků vyplývá, že pacienti s ACH mají v anamnéze častěji ischemickou chorobu srdeční, kde byl zjištěn statisticky významný rozdíl. Naopak neměli v anamnéze častěji
hypertenzi, diabetes melitus a centrální mozkovou příhodu.
Klíčová slova: demence, Alzheimerova choroba, rizikové faktory
Úvod
ACH (Alzheimerova choroba)je smrtelné onemocnění, které postupně způsobuje degradaci
všech psychických funkcí a končí těžkou demencí. Postupná degradace psychických a fyzických funkcí představuje obrovskou zátěž jak pro nemocné, tak především pro jejich blízké.
Mimořádně velkou zátěž představuje i pro zdravotnický systém a společnost, vzhledem k
vysokým nákladům na léčení a následné pečovatelské služby. Postihuje vysoké procento lidí
na celém světě, zejména ve věkové kategorii nad 65 let. Ke vzniku nemoci přispívá řada rizikovýchfaktorů, především genetických, vaskulárních a behaviorálních(1,2).
Ústav Epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU v Ostravě se ve spolupráci s Ústavem biochemie PřF MU v Brně v projektu Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
zaměřil na vybrané rizikové faktory a jejich vztah ke vzniku ACH. Práce na projektu podpořeného grantem IGA MZ ČR začala na konci roku 2010 a bude ukončena v prosinci roku
2015. Celkem bude v projektu vyšetřeno okolo 800 nemocných a 800 kontrolních osob.
Soubor pacientů a metodika
Již od začátku projektu probíhá sběr epidemiologických dat a odběr biologického materiálu
(stěr z bukální sliznice) u pacientů sACH z psychiatrických nemocnic v České republice a
kontrolních osob z těchto nemocnic a dalších nepsychiatrických zařízení. Osoby jsou do souboru vybírány podle uvedených diagnostických kritérií:
Nemocní ACH:
- test Mini Mental State Examination (MMSE) pod 24 bodů
- klinický průběh – plíživě vzniklý kognitivní defekt
- vyloučení jiných důvodů demence (3)
116

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

Kontrolní skupina:
- pacienti nemají ACH
- MMSE 28 bodů a více
- odpovídající věk jako nemocní +/- 5let a stejné pohlaví
Dotazník obsahuje 44 otázek zaměřených na rizikové faktory, zaměřené především na
nemoci kardiovaskulární, hypertenzi, cévní mozkovou příhodu, diabetes mellitus, ale také na
úrazy hlavy, návyky, psychosociální faktory, jako například vzdělání, zaměstnání, zájmy,
sportovní aktivitu. Současně je pacientům odebírán stěr z bukální sliznice, a tento materiál je
zasílán do biochemické laboratoře v Brně ke genetickému vyšetření.
Získaná data jsou zpracovávána pomocí statistických testů:popisná statistika, testy pro dva
výběry -t-test, χ2test, logistické regrese. Statistické testy byly hodnoceny na 5% hladině významnosti, pro zpracování byl použit program Stata 10.
Výsledky
V této publikacijsou zpracovány informace od 546 pacientů ve skupině případů a 411 pacientů ve skupině kontrolní. Průměrný věk u nemocných byl 82 let, u kontrolních osob 75 let.
V obou souborech převládá ženské pohlaví, u případů v 81% a u kontrol v 73%. Průměrná
hodnota testu MMSE u případů byla 14,2 u kontrol 28,6.
Dle dostupných výsledků CT mozku u nemocných ACH byl zjištěn v 85 % patologický nález (ve smyslu degenerativních změn). V 85 % případů probíhalo onemocnění pozvolna. Plíživý průběh je jedním z kritérií při stanovení diagnózy a diferenciální diagnostice.
Byl zjištěn statisticky významný rozdíl ve vzdělání (p< 0,001). V obou skupinách převládá
vzdělání základní. S tím následně souvisí i druh zaměstnání, vysoké procento respondentů
vykonávalo v zaměstnání fyzickou práci, i zde byl zjištěn statisticky významný rozdíl(p<
0,001).
Ze sledovaných vaskulárních rizikových faktorů byl zjištěn statisticky významný rozdíl
v přítomnosti ischemické choroby srdeční v anamnéze osob s ACH (OR3,18; 95% IS 1,695,98, (p< 0,001).
Frekvence dalších významných rizikových faktorů, například hypertenze, diabetu nebo
cévní mozkové příhody byla vyšší ve skupině kontrolní. Zde ale nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
Respondenti v kontrolní skupině užívají více statiny(p< 0,001). Úraz hlavy, který je také
řazen mezi rizika, uvádí v anamnéze jen velmi malé procento dotázaných (5% ve skupině
případů, 7% v kontrolní skupině).
V otázce kuřáctví a požívání alkoholu bylo zjištěno, že ve skupině nemocných je vyšší podíl nekuřáků (p< 0,001), naopak respondenti v kontrolní skupině uváděli častěji příležitostné
požívání alkoholu (p< 0,001).
Četnost volnočasových aktivit, jako je například četba, luštění křížovek, návštěvy divadla a
pohybová aktivita, byla vyšší urespondentů kontrolní skupiny.Statisticky významný rozdíl byl
zjištěn v luštění křížovek a pohybové aktivitě.
Diskuse
Z předložených výsledků je patrné, že obdobně jako je udáváno v literatuře, v uvedeném
souboru je vyšší počet žen. Riziko výskytu demence je uváděno u žen asi 2krát vyšší než u
mužů a riziko výskytu ACH až 3krát vyšší u žen než u mužů (4).Jako důvod tohoto jevu je
diskutována vyšší průměrná délka dožití žen a změny hladin pohlavních hormonů (17, 19).
Se zvýšeným rizikem demence a ACH je spojeno i nižší vzdělání(5,6).Byl zjištěn statisticky významný rozdíl ve vzdělání (p< 0,001). V obou skupinách převládá základní vzdělání.
S tím souvisí i druh zaměstnání. Téměř 68% nemocných ACH a více než 55% kontrolních
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osob vykonávalo v zaměstnání fyzickou práci, i zde byl zjištěn statisticky významný rozdíl
mezi sledovanými soubory (p< 0,001).
Ze sledovaných vaskulárních rizikových faktorů byl zjištěn statisticky významný rozdíl
v přítomnosti ischemické choroby srdeční v anamnéze osob s ACH. Dosavadní výzkumy potvrzují, že vaskulární onemocnění mají silný vztah ke vzniku a rozvoji ACH(7).Obdobně jako
u diabetu a cévní mozkové příhody byl zjištěn v námi sledovaném souboru vyšší výskyt hypertenze u respondentů kontrolní skupiny. Nebyl potvrzen statisticky významný rozdíl mezi
případy a kontrolami. Některé studie uvádějí, že zvýšený krevní tlak ve středním věku,
zejména pokud pacient není dispenzarizován, bývá spojen se zvýšeným rizikem pozdějšího
vzniku ACH(8,9). Některé studie se s hypertenzí jako rizikem neztotožňují, naopak uvádějí
jako rizikový faktor nízký krevní tlak(10). V kanadské studii prováděné na Dalhousie University také nebyl zjištěn vztah mezi DM a incidencí ACH, spíše byla prokázána souvislost
mezi ACH a mírnou kognitivní poruchou (11).
Ve studii bylo zjištěno, že ve skupině nemocných je vyšší podíl nekuřáků (p< 0,001), naopak respondenti v kontrolní skupině uváděli častěji příležitostné požívání alkoholu (p<
0,001).Výsledky analýzy z roku 2010 ukázaly, že kouření je jeden z rizikových faktorů
ACH(12). Získávání dat týkající se užívání alkoholu a kuřáctví bylo ve sledovaném souboru
obtížné a ne zcela přesné. Je otázkou, zda údaje v dokumentaci o kouření v minulosti jsou u
pacientů s ACH validní. Ve stádiu pokročilé demence je již většina nemocných nekuřáky,
resp. bývalými kuřáky.Je známo, že abúzus alkoholu způsobuje alkoholovou demenci. Byly
porovnávány studie, které se v letech 1971 až 2011 zabývaly vztahem mezi požíváním alkoholu a kognitivními funkcemi.(13).
Některé studie vyzdvihují protektivní účinky aktivit, které posilují kognitivní funkce před
vznikem ACH. Doporučováno je například luštění křížovek, různých kvízů, skládání puzzle,
četba. Součástí udržení aktivního životního stylu je také podpora zájmů a koníčků, významná
je pohybová aktivita(14).V předloženém souboru byl zjištěn statisticky významný rozdíl
v luštění křížovek a pohybové aktivitě.
Závěr
Studie pokračuje a postupně jsou analyzována další data. Ze sledovaných rizikových faktorů bylo ve výsledcích zjištěno, že u pacientů s ACH se v anamnéze z vaskulárních rizikových
faktorů častěji vyskytuje ischemická choroba srdeční. Respondenti v kontrolní skupině užívají
více statiny. Předložené výsledky ukazují vyšší výskyt demence u ženského pohlaví.
V zájmových aktivitách byl mezi sledovanými soubory zjištěn významný rozdíl v pohybové
aktivitě a luštění křížovek. U ostatních významných faktorů, jako například diabetes mellitus,
cévní mozková příhoda nebo hypertenze se očekávané výsledky dosud nepotvrdily.
Vzhledem k závažnosti onemocnění, přítomnosti řady nejasností i přes intenzívní výzkum
v této problematice na celém světě, je potřeba nadále sledovat dění v oblasti neurodegenerativních chorob a hledat další potvrzení předpokládaných rizik. Problematika seniorů patří mezi prioritní programy na nejvyšší úrovni státu(15).
Tato práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT 11152 – 6/2010
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Abstrakt
Úvod: Schizofrenie je významné psychické onemocnění, jehož etiologie a patogeneze stále
není známá. Na vznik onemocnění má vliv řada rizikových faktorů.
Materiál a metodika: V publikaci jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci studie Epidemiologie a genetika schizofrenie u 57 pacientů psychiatrických
léčeben s diagnózou schizofrenie dle stanovených kritérií. Otázky z dotazníku byly zaměřeny
na identifikační údaje, rodinný stav, vzdělání, životní styl, vybrané rizikové faktory.
Výsledky a závěry: Přestože se jedná o první zpracování menšího pilotního souboru,
z výsledků bylo naznačeno, že řada udávaných rizikových faktorů se projevila i u těchto sledovaných nemocných.
Klíčová slova: schizofrenie, rizikové faktory, epidemiologie, výskyt
Úvod
Schizofrenie je jedno z nejzávažnějších psychiatrických onemocnění poslední doby, jeho
etiologie a patogeneze stále není známá. Na vznik onemocnění má vliv řada rizikových faktorů (1). Názory na vznik schizofrenie nejsou jednotné. Toto onemocnění významně ovlivňuje
život nemocného, jeho léčba není snadná. Mezi základní příznaky onemocnění patří porucha
myšlení a vnímání (projevující se jako bludy či halucinace), změny v chování, často podivné a
nepochopitelné reakce, neadekvátní emotivita (2). Nemoc však může mít i několikaleté bezpříznakové období (3). Nejrizikovějším obdobím pro propuknutí nemoci je období mezi 15.
až 30. rokem života.
Vzhledem k nutnosti zjišťovat a ověřovat předpokládané i potenciální rizikové faktory
schizofrenie je na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky Akademie
věd České republiky prováděn výzkumný projekt formou epidemiologické studie případů a
kontrol. Prevalence schizofrenie je uváděna až 4,6 na 1000 obyvatel a incidence 15/100 tis.
osob v populaci (4). Dle ročenky ÚZIS z roku 2013 bylo v České republice ošetřeno 48 603
pacientů se schizofrenií, nových případů bylo 5184 (5). Počet ošetřených pacientů se oproti
předchozímu roku zvýšil téměř o dva tisíce osob.
Cíl a metodika projektu
Cílem projektu je:
- Identifikace nejvýznamnějších rizikových faktorů formou epidemiologické studie případů
a kontrol.
- Ověření vlivu interakce studovaných rizik na patogenezi schizofrenie.
- Studium vztahu 350 polymorfizmů 46 kandidátních genů, z nichž některé už byly dříve
asociovány se schizofrenií.
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- Vybrané haplotypy budou studovány ve vztahu k období začátku schizofrenie, k její
symptomatologii a ke studovaným rizikovým faktorům, které budou získány
z dotazníkového šetření.
Metodicky projekt zahrnuje dotazníkové šetření, kde je celkem 68 otázek zaměřených na
vzdělání, rodiče, porod, návyky, zážitky, stres. Dále je pacientům odebírán biologický materiál (5 ml krve na genetické vyšetření). Získané výsledky jsou statisticky analyzovány a interpretovány.
Vstupními kritérii studie jsou:
Případy
- muži a ženy české populace s nepřítomností jiné psychiatrické diagnózy
- ochota ke spolupráci
- podpis informovaného souhlasu
Kontroly:
- muži a ženy z české populace ve věku plus minus 5 let k věku případu.
Velikost souboru na konci studie by měla být 400 případů a 400 kontrol.
Výsledky
V současnosti probíhá intenzivně sběr dat, jak ve skupině případů, tak kontrol. V rámci pilotní analýzy byly zatím zpracovány pouze údaje ve skupině případů. Dosud bylo zpracováno
57 případů onemocnění, z tohoto počtu bylo 48 mužů a 9 žen, průměrný věk u všech případů
byl 33 let (18 – 71).
Z dosud analyzovaných výsledků je možno konstatovat, že 57,4% respondentů mělo
nižší typ vzdělání (základní, vyučen). Asi 60% nemocných bylo svobodných bez oficiálního
partnera. V období přibližně jednoho roku před onemocněním měla téměř polovina nemocných významný traumatický zážitek, například rozpad partnerského vztahu, ztrátu zaměstnání, nebo velké finanční obtíže. U 18% nemocných byl zjištěn výskyt schizofrenie v rodině,
nejvíce u příbuzných v 1-a 2. Linii. U 25% byly zjištěny komplikace v průběhu těhotenství
matky. Ve 12% udávali nemocní sexuální zneužívání a v 55% šikanu v období před vypuknutím nemoci. Z vyšetřovaného souboru 68% respondentů byli kuřáci, v průměru kouřili 13 let
(1-30) s průměrným počtem 20 vykouřených cigaret denně (7 – 50). Také užívání marihuany
udávalo 68% nemocných s průměrnou délkou užívání 8 let (1-15). Alarmující je věk začátku
užívání v průměru 19 roků (12 – 43). Užívání jiných návykových látek uvedlo 41% dotázaných, převážně se jednalo o pervitin. Dalším významným údajem bylo poranění mozku, které
uvedlo 30% nemocných, převážně v průběhu dalšího života po narození.
Diskuse
Při rozvoji schizofrenie se uplatňují nejen genetické vlivy, ale i vlivy zevního prostředí. Mezi
diskutovaná rizika řadíme například datum narození, kdy ve větším riziku jsou lidé narozeni na
přelomu zimy a jara, až 2x větším rizikem je bydlení ve městě, což je pravděpodobně
způsobeno stresem, nadměrným hlukem, znečištěním města, či kriminalitou nebo snadnou dostupností drog (6, 7), které jsou dalším významným rizikovým faktorem. Návykové látky mohou být spouštěčem schizofrenie. Zneužívání drog patří mezi nejzávažnější komplikace psychotických stavů (LSD, pervitin, marihuana), ale také nadužívání alkoholu a kouření (4, 8, 11).),
což bylo potvrzeno i v předložených výsledcích. Dalším problémem jsou komplikace související s těhotenstvím a porodem: vývoj mozku může být v těhotenství ovlivněn intrauterinním krvácením, dalším rizikem se jeví porod kleštěmi, stres v těhotenství, hypoxie plodu, některé infekce matky v těhotenství (2, 4, 8, 9). Z dotázaných nemocných uvedlo 25% respondentů komplikace v průběhu těhotenství matky. Zkoumána je také řada dalších faktorů, jako například
prenatální stres (2,4), stres v dětství a dospělosti (4, 10) mužské pohlaví nebo nižší sociální pů121
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vod a další. (12, 13). U hodnoceného vzorku byla zjištěna řada stresových faktorů v dospělosti,
převaha mužského pohlaví a nižší sociální původ vzhledem k dosaženému vzdělání. Významně
jsou v současnosti studovány genetické rizikové faktory. Genetické faktory jsou považovány za
součást předpokládaných dispozic ke vzniku schizofrenie - v řadě studií byla zjištěna dědičnost,
do souvislosti se schizofrenií je dáváno více než 70 genů (14, 15).
Závěr
Schizofrenie ovlivňuje života nejen pacienta, ale i jeho blízkého okolí.Příčina tohoto onemocnění je neznámá. Významný vliv je přikládán rizikovým faktorům genetickým a environmentálním.
V současné době stále neexistuje žádná metoda, která by jednoznačně potvrdila schizofrenii u vyšetřované osoby. Diagnostika záleží na analýze informací, poskytnutých nemocným a pozorování pacienta.
Výsledky projektu by mohly významně přispět ke zlepšení monitorování rizikových faktorů pro posouzení rizikových skupin v populaci, epidemiologické situace a zefektivnění primární a sekundární prevence.
Je třeba zdůraznit, že předložená analýza obsahuje pouze malý vzorek nemocných bez
kontrolní skupiny a je předpoklad, že po dosažení celkového předpokládaného počtu 400 nemocných a 400 kontrol budou výsledky validnější.
Tento projekt je podpořen grantem IGA MZ ČR NT 14504 – 3/2013.
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Abstrakt
Úvod: Dialyzačné pracoviská sa zaraďujú medzi vysoko rizikové z hľadiska typu pacienta,
ktorý je tu liečený ako aj z hľadiska množstva parenterálnych zákrokov, trvalej komunikácie s
cievnym systémom, aplikácie dialyzačnej liečby, súčasného pobytu na oddelení s inými pacientmi s vyššou prevalenciou markerov všetkých krvou prenosných hepatitíd, spoločného
personálu, vysokých nárokov na bariérový ošetrovací režim. Cieľom práce autorov bolo poukázať na zdravotníckych pracovníkov najviac exponovaných riziku poranení, hodnotiť zabezpečenie zdravotného dohľadu u zamestnancov s ohľadom na riziká akvirovania krvou prenosných nákaz v pracovnom prostredí dialyzačných služieb, hodnotiť cost-benefit vakcinácie
proti vírusovej hepatitíde typu B (VHB).
Materiál a metódy: Hodnotených bolo 19 dialyzačných pracovísk centrálne riadených neštátnym zdravotníckym zariadením v odbore nefrológia s celkovým počtom 531 zamestnancov. Údaje pre posudzovanie zdravotných rizík zamestnancov, v súlade s legislatívnymi požiadavkami, boli získané v spolupráci s vedením spoločnosti FMC – dialyzačné služby s.r.o.
z evidencie úrazov zamestnancov.
Výsledky: Za sledované obdobie bolo evidovaných 36 poranení zdravotníckych pracovníkov. Najviac poranení bolo u sestier (61%), nasledovali sanitári (25%), upratovačky (11%), u
lekára sa vyskytlo poranenie v jednom prípade (3%). Medzi najčastejšie príčiny poranení patria
poranenia použitými ihlami (67%). Zabezpečenie predexpozičnej profylaxie v zmysle kompletnej vakcinácie proti VHB bolo splnené u 97 % zamestnancov. Všetkým zamestnancom exponovaným krvi alebo krvným derivátom pacientov, boli v rámci postexpozičnej profylaxie robené odbery na detekciu protilátok proti vírusovej hepatitíde typu B a C.
Záver: Autori považujú zabezpečenie zdravotného dohľadu u zamestnancov sledovaných
dialyzačných pracovísk za optimálne. To odrážajú aj zistenia, že po kontrolných odberoch
u zamestnancov sledovaných dialyzačných pracovísk nebola doteraz zistená žiadna profesionálna infekčná choroba. Vakcinácia zamestnancov predstavuje neporovnateľne menšiu ekonomickú záťaž pre samotné zdravotnícke zariadenie v porovnaní s priamymi a nepriamymi
nákladmi na diagnostiku a liečbu VHB.
Úvod
Dialýza, proces odstraňovania odpadových látok a prebytočnej vody z krvi, sa používa
predovšetkým ako náhrada stratenej funkcie obličiek u pacientov so zlyhaním obličiek.
V praxi sú najčastejšie využívanými typmi dialýzy hemodialýza, hemodiafiltrácia a peritoneálna dialýza. Z hľadiska akvirácie infekcie sa dialyzovaní pacienti s chronickým zlyhávaním
obličiek vyznačujú imunodeficienciou. Dialyzačné pracovisko sa zaraďuje medzi vysoko rizikové nielen z hľadiska typu pacienta, ktorý je tu liečený, ale aj z hľadiska pracoviska a typu
výkonov. Charakterizuje ho množstvo parenterálnych zákrokov, trvalá komunikácia s cievnym systémom, aplikácia vlastnej dialyzačnej liečby, aplikácia parenterálnych liekov počas
dialýzy (niekedy zo spoločných zásobných balení, napríklad heparín), súčasný pobyt na odde124
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lení s inými pacientmi s vyššou prevalenciou markerov všetkých krvou prenosných hepatitíd,
spoločný personál, spoločné stroje, vysoké nároky na bariérový ošetrovací režim. Takéto pracovisko a kontakt s imunodeficientným pacientom, ktorý je vo vysokom riziku akvirovania
nákazy, predstavuje významné riziko získania krvou prenosnej infekcie aj pre tu pracujúci
zdravotnícky personál.
Cieľmi práce autorov bolo:
a/ poukázať na zdravotníckych pracovníkov najviac exponovaných riziku poranení alebo kontaktu s potenciálne nebezpečnými biologickými tekutinami,
b/ hodnotiť zabezpečenie zdravotného dohľadu u zamestnancov s ohľadom na riziká akvirovania krvou prenosných nákaz v pracovnom prostredí dialyzačných služieb,
c/ zhodnotiť cost-benefit vakcinácie proti vírusovej hepatitíde B (VHB) v porovnaní s priamymi a nepriamymi nákladmi na diagnostiku a liečbu VHB.
Materiál a metódy
Hodnotených bolo 19 dialyzačných pracovísk centrálne riadených neštátnym zdravotníckym zariadením v odbore nefrológia s celkovým počtom 531 zamestnancov, pričom do analýzy bolo zaradených celkovo 529 zamestnancov, ktorí sú vystavení riziku poranení alebo
exponovaní potenciálne nebezpečným biologickým tekutinám (do štúdie neboli zaradení dvaja administratívni pracovníci, ktorí nie sú v rámci vykonávania svojej profesie exponovaní
riziku poranení).
Pozornosť bola zameraná na poranenia zamestnancov ihlami a inými ostrými predmetmi,
zabezpečenie ich predexpozičnej a postexpozičnej profylaxie v súvislosti s poraneniami od
roku 2012 do júna 2014.
Údaje pre posudzovanie zdravotných rizík zamestnancov boli získané na základe spolupráce s pracovnou zdravotnou službou (PZS), s vedením siete dialyzačných pracovísk, z evidencie úrazov zamestnancov.
Cost-benefit vakcinácie bol stanovený na základe porovnania priamych a nepriamych nákladov s cenou troch dávok vakcíny proti VHB v cenách platných pre rok 2013, u pacienta s
nekomplikovaným priebehom ochorenia s pracovnou neschopnosťou v trvaní 30 dní. Priame
náklady zahŕňali platbu zdravotnej poisťovne za laboratórne vyšetrenia, jednu hospitalizáciu
na infekčnej klinike, medikáciu a následnú ambulantnú starostlivosť. Nepriame náklady zahŕňali náhradu mzdy vyplatenú zamestnávateľom počas prvých 10 dní, nemocenské dávky vyplatené Sociálnou poisťovňou od 11. dňa do ukončenia pracovnej neschopnosti a stratu na nevytvorenom hrubom domácom produkte (HDP).
Výsledky
V sledovanom období bolo v dialyzačných centrách celkovo evidovaných 36 poranení
zdravotníckych pracovníkov. Z celkového počtu poranení bolo najviac evidovaných u sestier
(n=22, 61 %), nasledovali sanitári (n=9, 25 %), upratovačky (n=4, 11 %) a u lekára sa vyskytlo poranenie len v jednom prípade (n=1, 3%).
Percentuálne vyjadrenie počtu poranených z celkového počtu zamestnancov
v sledovaných profesiách preukázal rozdiel oproti absolútnemu počtu poranení v jednotlivých
profesiách. Podľa počtu zamestnancov v jednotlivých profesiách bolo najviac poranení evidovaných v profesii upratovačka (23,5 %), nasledovali sanitári (23,1 %), sestry (9,1 %) a na poslednom mieste lekári (0,6 %) s najnižším percentom poranených v tejto profesii (tabuľka 1).
Analýza charakteru poranení potvrdila, že poranenia použitými ihlami (67 %) patria medzi
najčastejšie príčiny poranení, za nimi nasledovali poranenia inými ostrými nástrojmi (30 %) a
kontaminácie krvou pacienta (3 %), alebo inými potenciálne infekčnými telovými tekutinami.
125
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Zabezpečenie predexpozičnej profylaxie v zmysle vakcinácie proti VHB bolo splnené u 97
% zamestnancov, 3 % zamestnancov bolo očkovaných v čase analýzy 1 alebo 2 dávkami očkovacej látky proti VHB v súlade s očkovacím kalendárom. V spoločnosti FMC – dialyzačné
služby nebol žiaden nevakcinovaný zamestnanec.
V rámci postexpozičnej profylaxie boli všetkým zamestnancom, ktorí boli exponovaní krvi, alebo iným potenciálne nebezpečným telovým tekutinám, realizované kontrolné odbery
krvi a vyšetrené protilátky proti VHB a VHC. Všetci exponovaní zamestnanci mali kontrolné
odbery negatívne.
Priame náklady na diagnostiku a liečbu vírusovej hepatitídy typu B v prípade jedného pacienta s nekomplikovanou formou tohto ochorenia predstavovali v roku 2013 spolu 1 161,62 €.
Nepriame náklady zahŕňali náhradu mzdy vyplatenej zamestnávateľom, nemocenské dávky vyplatené Sociálnou poisťovňou a stratu na nevytvorenom HDP. Pri 30-dňovej pracovnej
neschopnosti v roku 2013 v prípade jedného pacienta predstavovali nepriame náklady spolu 1
508,55 €.
V prípade, že by bola nutná liečba všetkých postihnutých zamestnancov, celkové očakávané (priame aj nepriame) náklady by boli spolu 96 126,12 €. Na druhej strane, cena jednej vakcíny je 15,85 € a celkové náklady na profylaxiu všetkých zamestnancov sú 25 153,95 €
(obr.1). Rozdiel medzi nákladmi na liečbu a nákladmi spojených s profylaktickým prístupom
vírusovej hepatitídy typu B by bol 70 972,17 €.
Diskusia
Vírusové infekcie u pacientov s hemodialyzačnou liečbou bývajú akvirované
z krvných produktov, transfúzií alebo ide o nozokomiálne infekcie buď priamo na dialyzačnom stredisku alebo pri pobytoch na iných oddeleniach. Sú to predovšetkým krvou prenosné
hepatitídy (HBV, HCV, HGV), cytomegalovírusové infekcie, ale aj HIV. Dialyzovaní pacienti majú väčšiu pravdepodobnosť parenterálneho prenosu aj VHA, VHE, syfilisu, prípadne
ďalších infekcií, kde je prenos možný krvou a krvnými derivátmi. Pri hladinách kreatinínu
nad 200 µmol/l sa pravdepodobnosť infekcie pacienta niekoľkonásobne zvyšuje. Nad tieto
hodnoty kreatinínu sa začína znižovať schopnosť tvorby protilátok a preto je potrebné dostatočne skoro začať očkovanie pacienta pripravovaného na dialýzu. Pri hladine kreatinínu nad
300 μmol/l je zníženie pravdepodobnosti protilátkovej odpovede výrazné. Zlú protilátkovú
odpoveď možno podporiť adjuvantnou imunomoduláciou (12).
HBsAg pozitívni pacienti v dialyzačných centrách sú potenciálnym prameňom nozokomiálnych nákaz. Predstavujú riziko pre ďalších pacientov ako aj pre ošetrujúci personál (1).
Z tohto dôvodu majú všetky dialyzačné centrá na základe súčasnej platnej legislatívy zabezpečené samostatné izby, prístroje, zdravotnícke pomôcky a osobitý personál pre HBsAg pozitívnych pacientov, ktorí predstavujú prameň nákazy a riziko skríženej kontaminácie pre personál, ako aj pre ďalších imunokompromitovaných pacientov (15).
V roku 1994 bolo hlásených na miestne úrady verejného zdravotníctva v USA päť ohnísk
infekcie vírusovej hepatitídy typu B u hemodialyzovaných pacientov z troch štátov (Kalifornia, Nebraska, Texas). Niektoré z ohnísk vznikli v dôsledku neplnenia rutinného skríningu
pozitivity HBsAg a/alebo nepravidelný skríning viedol k nerozpoznaniu HBsAg pozitívnych
pacientov, ktorí neboli následne izolovaní. V iných prípadoch HBsAg pozitívni pacienti boli
izolovaní v samostatných izbách so samostatnými prístrojmi, ale staral sa o nich rovnaký personál ako o HBsAg negatívnych pacientov (4).
Spoločnosť FMC – dialyzačné služby s.r.o. vykonáva pravidelný rutinný skríning HBsAg
pozitivity dialyzovaných pacientov a tým je zabezpečené rozpoznanie HBsAg pozitívnych
pacientov, ktorí by mohli byť následne izolovaní.
V sledovanom období počet HBsAg pozitívnych pacientov hospitalizovaných
v spoločnosti FMC – dialyzačné služby varíroval medzi 12 - 16. Jedno z poranení zdravotníc126
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kych pracovníkov v sledovanom období súviselo s dialyzovaným pacientom, ktorý mal v roku
2011 zistenú pozitivitu HBsAg. V čase poranenia zdravotníckeho pracovníka (v roku 2012)
pri ošetrovaní tohto pacienta boli kontrolné odbery pacienta negatívne.
Napriek nízkemu výskytu infekcie VHB u dialyzovaných pacientov je sústavne potrebné
dodržiavanie konkrétnych nariadení a odporúčaní prevencie prenosu vírusu hepatitídy typu B
v tomto prostredí. Tieto opatrenia sú zapracované aj v súčasnej platnej legislatíve SR, podľa
ktorej sú dialyzovaní pacienti povinne očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu B, ak sú pripravovaní na dialýzu, ak sú dialyzovaní, alebo ak neboli očkovaní pred dialýzou (14).
Prenos vírusu hepatitídy typu C predstavuje v pracovnom prostredí dialyzačných centier taktiež zvýšené riziko nielen pre pacientov, ale aj pre ošetrujúci personál. CDC vydalo v roku 2001
odporúčania pre prevenciu prenosu vírusu hepatitídy typu C u hemodialyzovaných pacientov
(3). Napriek týmto odporúčaniam došlo v posledných rokoch k rozvoju niekoľkých ochorení
spôsobených vírusom hepatitídy typu C. Všetky tieto prípady vznikli v dôsledku porušenia preventívnych opatrení a väčšina z nich bola detegovaná v rámci rutinného skríningu VHC (2).
CDC odporúča u každého pacienta skríning anti-HCV pred prijatím na hemodialýzu.
U pacientov so zvýšeným rizikom získania infekcie sa odporúča kontrola pečeňových markerov
(ALT) raz do mesiaca a skríning anti-HCV raz za polroka, s cieľom uľahčiť včasnú detekciu
ochorenia a vykonania preventívnych a kontrolných opatrení (5). Tento skríning zdokumentoval
štyri prípady prenosu infekcie VHC od pacienta k pacientovi a identifikoval päť ďalších pacientov, ktorí by získali VHC infekciu počas liečby na hemodialyzačnej jednotke v New Yorku.
Bolo identifikovaných niekoľko možných mechanizmov prenosu VHC, vrátane znečistených
rúk zdravotníckych pracovníkov a nedostatočne ošetrených povrchov pracovného prostredia.
Prenos infekcie kontaktom v rozsiahle znečistenom pracovnom prostredí je spoločným mechanizmom prenosu krvných patogénov v hemodialyzačných centrách (13).
Aj v podmienkach sledovaného súboru predstavuje prenos vírusu hepatitídy typu C zvýšené riziko. Túto skutočnosť umocňuje aj fakt, že proti vírusovej hepatitíde typu C v súčasnosti
neexistuje účinná vakcína. Spoločnosť FMC – dialyzačné služby s.r.o. vykonáva pravidelný
rutinný skríning protilátok proti VHC u dialyzovaných pacientov.
V sledovanom období počet HCV pozitívnych pacientov hospitalizovaných v spoločnosti
FMC – dialyzačné služby varíroval medzi 19 - 21, pričom v roku 2013 bola na pracovisku
zaznamenaná aj malá epidémia sérokonverzie HCV u piatich pacientov. Jedno z poranení
zdravotníckych pracovníkov v sledovanom období súviselo s pacientom, ktorý bol v minulosti
HCV pozitívny, no v čase poranenia (v roku 2012) boli jeho kontrolné výsledky negatívne.
Aj napriek zvýšenému riziku akvirovania nákazy na pracovisku sa vďaka prísnemu dodržiavaniu kontroly infekcií a dodržiavaniu hygienicko-epidemiologického režimu neinfikoval
žiadny zdravotnícky pracovník.
Uvedené zistenia zdôrazňujú potrebu striktne dodržiavať odporúčania pre kontrolu infekcií
a komplexný anti-HCV screening na hemodialyzačných jednotkách. Keby sledované hemodialyzačné jednotky dodržiavali odporúčané nariadenia, prenos vírusu by mohol byť identifikovaný skôr a následne by mohli byť nariadené kontrolné opatrenia (kontrola suspektných
asymptomatických infekcií, postupy na identifikáciu možných mechanizmov prenosu, zabezpečenie dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu na zabezpečenie zastavenia
ďalšieho prenosu infekcie, rekvalifikácia zdravotníckych pracovníkov (5).
Poranenia zdravotníckych pracovníkov predstavujú okrem zdravotného rizika aj ekonomickú záťaž pre zdravotnícke zariadenia. Odhaduje sa, že 400 000 až 800 000 pracovníkov sa
v USA každoročne poraní ostrým nástrojom. Liečba a posúdenie týchto úrazov stojí $ 500
miliónov dolárov ročne (6). Náklady na lekárske posudky a liečenie jedného zranenia sa pohybujú medzi 71 a 4 838 dolárov, v závislosti na okolnostiach (10). Účty za postexpozičnú
profylaxiu predstavujú hornú hranicu tohto rozpätia. Jedná sa o okamžité náklady, nezahŕňajúce cenu za liečenie celoživotných chronických ochorení, ktoré môžu stáť ďalších niekoľko
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stoviek až tisíc dolárov. Primárne náklady na moderné bezpečné nástroje a zariadenia sú vyššie, no sekundárne náklady sú výrazne redukované (8). Americké predpisy požadujú používanie dostupných bezpečných nástrojov v zdravotníctve posledných 20 rokov, čoho výsledkom
je výrazný pokles perkutánnych poranení pracovníkov v zdravotníctve (9). Európska štúdia,
zaoberajúca sa nákladmi spojenými s poraneniami zdravotníkov, odhaduje náklady súvisiace
s diagnostikou a liečbou zdravotníkov iba v Nemecku na 133 miliónov eur ročne (11).
V našej štúdií bolo realizované aj hodnotenie priamych a nepriamych nákladov na diagnostiku a liečbu VHB a porovnanie s nákladmi na vakcináciu u pacienta s nekomplikovaným
priebehom ochorenia, pracovnou neschopnosťou v trvaní 30 dní. Priame náklady predstavovali 1162,62 eur, nepriame 1508,55 eur. Cena troch dávok vakcíny proti VHB v roku 2013
predstavovala 53,01 €. Napriek tomu, že od roku 2002 sa ceny očkovacích látok určených na
povinné očkovanie (vrátane vakcíny proti VHB) menili v závislosti od spôsobu ich obstarávania a obchodných podmienok a menila sa daň z pridanej hodnoty na lieky (7), stále predstavuje vakcinácia proti VHB v rámci predexpozičnej profylaxie zdravotníckych pracovníkov výrazný cost-benefit v porovnaní s priamymi a nepriamymi nákladmi na diagnostiku a liečbu
VHB, čo potvrdila aj nami realizovaná štúdia. Rozdiel medzi celkovými očakávanými (priamymi a nepriamymi) nákladmi na liečbu vírusovej hepatitídy typu B u poranených zdravotníckych pracovníkov a nákladmi spojených s profylaxiou všetkých zamestnaných zdravotníckych pracovníkov by predstavoval 70 972,17 €.
Záver
Naša štúdia upozorňuje, že sestry a pomocný ošetrujúci personál dialyzačných stredísk sú
najviac ohrození poraneniami ihlami a inými ostrými predmetmi a taktiež exponovaní potenciálne nebezpečným telovým tekutinám dialyzovaných pacientov.
Autori považujú zabezpečenie zdravotného dohľadu u zamestnancov v nimi sledovaných
dialyzačných pracoviskách za optimálne až nadštandardné. To odrážajú aj zistenia, že po kontrolných odberoch u zamestnancov a porovnaní výsledkov so stavom infekciozity u pacientov
v súvislosti s poraneniami pracovníkov dialyzačných služieb nebola doteraz zistená žiadna
profesionálna infekčná choroba.
Realizovaná štúdia taktiež potvrdila, že dôkladné zabezpečenie predexpozičnej a postexpozičnej profylaxie je okrem zdravotného benefitu pre pracovníkov aj nezanedbateľným costbenefitom pre zdravotnícke zariadenie, v porovnaní s priamymi a nepriamymi nákladmi spojenými s diagnostikou a terapiou VHB prípadne jej chronických komplikácií.
Tab.1. Percentuálne vyjadrenie počtu poranených z celkového počtu zamestnancov v sledovaných
profesiách
profesia
celkový počet poranení
percento poranených
percento poranených
z celkového počtu poranení
v rámci profesie
lekár
1
2,8
0,6
sestra
22
61,1
9,1
sanitár/ka
9
25,0
23,1
upratovačka
4
11,1
23,5
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Obrázok 1. Porovnanie priamych a nepriamych nákladov na profylaxiu a liečbu poranených zdravotníckych pracovníkov
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Abstrakt
Úvod: Cieľom našej prehľadovej práce je poukázať na dôležitosť očkovania proti osýpkam, rubeole a parotitíde z pohľadu komplikácií, ktoré boli pozorované v súvislosti
s priebehom týchto ochorení.
Metodika: Informácie sme čerpali z medzinárodne uznávaného nezávislého vedeckého časopisu Lancet. Kľúčové slová, ktoré sme pri vyhľadávaní článkov použili, boli „measles“,
„morbilli“, „mumps“, „parotitis“, „rubella“ a „rubeola“. Vybrali sme články, ktoré charakterizujú tieto ochorenia a popisujú ich komplikácie,
Výsledky: Respiračné komplikácie osýpok, rubeoly a mumpsu zahŕňajú laryngitídu, pneumóniu a priebeh ochorení môže byť komplikovaný iným súčasne prebiehajúcim infekčným
ochorením, čo môže mať fatálne následky. Často sa vyskytujú neurologické komplikácie –
meningitídy, encefalitídy, polyneuritídy, ktoré môžu mať trvalé následky. Ďalšie komplikácie
sú otitis media, pankreatitída, zápaly pohlavných žliaz, spontánne potraty a malformácie plodu.
Záver: Ochorenia osýpky, rubeola a parotitída so svojimi komplikáciami a dlhodobými, celoživotnými až fatálnymi dôsledkami predstavujú oveľa väčšie riziká pre zdravie jednotlivca
i celej populácie ako samotné očkovanie a jeho nežiaduce účinky.
Úvod
Osýpky (morbilli, measles), rubeola (rubella, german measles) a epidemická parotitída
(mumps) sú vírusové infekčné ochorenia preventabilné očkovaním. V súčasnosti sa tieto
ochorenia mnohých oblastiach sveta nevyskytujú vďaka dostatočnej imunizácii populácie.
Napriek tomu je ich výskyt pozorovaný v lokálnych epidémiách. Cieľom našej prehľadovej
práce je poukázať na dôležitosť očkovania proti osýpkam, rubeole a parotitíde z pohľadu
komplikácií, ktoré boli pozorované v súvislosti s priebehom týchto ochorení.
Metodika
Informácie sme čerpali z internetovej stránky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a
medzinárodne uznávaného nezávislého vedeckého časopisu Lancet, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie časopisy v kategórii všeobecného lekárstva a medicíny. Vysoko odborné
a vedecké články časopisu Lancet pokrývajú všetky medicínske odbory a všetky oblasti prevencie, diagnostiky a liečby ochorení.
Vyhľadali sme články pomocou vyhľadávača na internetovej stránke časopisu
(www.thelancet.com). Kľúčové slová, ktoré sme pri vyhľadávaní použili, boli „measles“,
„morbilli“, „mumps“, „parotitis“, „rubella“ a „rubeola“. Filter sme použili pre názvov článku,
abstrakt a kľúčové slová. Pre kľúčové slová „measles“ a „morbilli“ bolo identifikovaných
spolu 753 (750 a 3) článkov, pre slová „mumps“ a „parotitis“ to bolo 249 (192 a 57) a pre
kľúčové slová „rubella“ a „rubeola“ bolo vygenerovaných 378 (356 a 22) článkov. Mnohé
články boli publikované ešte v čase pred zavedením očkovania proti týmto ochoreniam (60-te
– 70-te roky 20. storočia). V mnohých prípadoch zdrojov staršieho dáta nebol prístup ani
k abstraktu, ani k celému textu článku. Prehliadaním zoznamu vygenerovaných článkov sme
vybrali dostupné články, ktoré charakterizujú tieto ochorenia a popisujú ich komplikácie. In131
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formácie z vybraných článkov k danej problematike sme spracovali do prehľadovej práce
venovanej komplikáciám uvedených ochorení.
Výsledky
Analyzovali sme celkovo 15 prác. Spracovali sme len tie práce, ktoré boli dostupné
v plnotextovej forme. Pre kľúčové slová „measles“ a „morbilli“ boli identifikované spolu 3
články, pre slová „mumps“ a „parotitis“ to bolo 5 a pre kľúčové slová „rubella“ a „rubeola“
bolo vygenerovaných 7 článkov.
Osýpky sú vírusové, vysokonákazlivé exantémové ochorenie. Etiologickým agensom je
RNA vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov. Prameňom nákazy je chorý človek od začiatku katarálneho štádia do 5. dňa exantémového štádia. Prenos sa uskutočňuje vzdušnou
cestou a kontaminovanými predmetmi. Inkubačný čas trvá 8 – 12 dní. Po jeho uplynutí nastupuje prodromálne štádium trvajúce 3 dni charakterizované nazofaryngitídou, konjunktivitídou
a horúčkou do 39 °C. Na bukálnych slizniciach sa nachádzajú Filatovove-Koplikovove drobné biele škvrny. Nastupuje makulopapulózny exantém ružovočervenej farby, ktorý sa začína
za ušami, šíri sa na krk, tvár, hrudník a brucho. Na 3. – 4. deň horúčka klesá a exantém mizne.
V diagnostike je typický klinický obraz s typickým výsevom vyrážky, epidemiologická
anamnéza, laboratórny dôkaz IgM-protilátok metódou ELISA, leukopénia a lymfocytóza
v krvnom obraze. V diferenciálnej diagnostike je nevyhnutné odlíšiť ochorenie od ružienky,
šarlachu a toxoalergických exantémov. Terapia je symptomatická, antibiotiká sa podávajú pri
baktériových komplikáciách (1, 2).
V prípade nekomplikovaného priebehu osýpok dochádza k úprave klinického obrazu
čoskoro po výsype vyrážok. Komplikácie sa môžu objaviť približne v 40 % prípadov. Podvýživa a príliš nízky alebo vysoký vek zvyšujú riziko vzniku komplikácií. Vriedky v ústnej dutine a stomatitída bránia deťom v príjme potravy a tekutín. Počas osýpok sa často objavuje
hnačka, ktorá prispieva k podvýžive oslabeného organizmu. Po prekonaní osýpok sa hlavne
u detí s deficienciou vitamínu A môže objaviť keratokonjunktivitída, ktorá je príčinou oslepnutia (2).
Najčastejšie sa vyskytujú komplikácie súvisiace s respiračným traktom. Pneumónia je
hlavnou príčinou úmrtia na osýpky. Úmrtnosť je najvyššia u novorodencov a malých detí.
Riziko vzniku s osýpkami asociovanej pneumónie sa zvyšuje oslabením imunitného systému,
ktoré je indukované vírusom osýpok, a tiež dysfunkciou lokálnych imunitných mechanizmov
v pľúcnom tkanive. Pneumónia je zapríčinená sekundárnou vírusovou alebo bakteriálnou infekciou alebo v prípade imunokompromitovaných jedincov samotným vírusom osýpok, ktorý
zapríčiňuje veľkobunkovú pneumonitídu (2). Ďalšie respiračné komplikácie zahŕňajú laryngotracheobronchitídu, dilatácie bronchiálneho stromu a bronchiolitídu (3). Zvykne sa pridružiť otitis media. Osýpky môžu byť komplikované iným súčasne prebiehajúcim infekčným
ochorením, čo môže mať fatálne následky (2).
Postihnutie nervového systému predstavuje zriedkavé, ale závažné komplikácie osýpok.
Encefalomyelitída a meningoencefalitída po prekonaní osýpok sa vyskytujú približne u 1
z 1000 pacientov, hlavne u starších detí a dospelých (4). Objavujú sa do 2 týždňov od nástupu
vyrážok a sú charakterizované horúčkou, záchvatmi a rôznymi neurologickými abnormalitami. Periventrikulárna demyelinizácia – indukcia imunitnej odpovede na proteíny v myelíne –
a absencia vírusu osýpok v mozgovom tkanive znamená, že encefalomyelitída po osýpkach je
autoimunitná porucha spustená infekciou spôsobenou vírusom osýpok (2).
Ďalšie komplikácie postihujúce centrálny nervový systém sa môžu objaviť po mesiacoch
až rokoch po prekonaní akútneho osýpkového ochorenia. Patria sem encefalitída a subakútna
sklerotizujúca panencefalitída (SSPE), ktoré sú spôsobené perzistentnou infekciou vírusom
osýpok v organizme. Encefalitída spôsobená perzistentným vírusom osýpok v organizme je
fatálna komplikácia spojená s progresívnym zhoršovaním neurologickej symptomatológie.
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Objavuje sa niekoľko mesiacov po osýpkach. Postihuje jedincov s poškodenou bunkovou
imunitou, deti, ktoré majú transpantované obličky alebo kmeňové bunky a HIV pozitívnych
jedincov. SSPE je zriedkavá komplikácia osýpok, ktorá sa vyskytuje u 1 z 10 000 – 100 000
pacientov. Ochorenie je charakterizované záchvatmi a progresívnym zhoršovaním kognitívnych a motorických funkcií. K úmrtiu dochádza 5 - 15 rokov po infekcii vírusom osýpok.
SSPE sa najčastejšie popisuje u jedincov infikovaných osýpkami v prvých 2 rokoch života.
Vakcinácia proti osýpkam výrazne znížila výskyt neurologických komplikácií súvisiacich
s osýpkami (2).
Ružienka – rubeola je vírusové exantémové ochorenie, ktoré môže byť vrodené alebo získané. Pôvodcom ochorenia je Rubellavírus z čeľade togavírusov. Prameňom nákazy je chorý
človek v prodromálnom štádiu a v prvých dňoch vyrážky, kedy je vírus prítomný v sekréte
z nosohltana (1, 5). Prenos nákazy sa deje vzdušnou cestou a kontaminovanými predmetmi.
Najmä v prvom trimestri gravidity môže dôjsť k transplacentárnemu prenosu. Inkubačný čas
trvá 18 – 23 dní a po jeho uplynutí sa objaví ružová, drobnoškvrnitá vyrážka, ktorá sa
z oblasti tváre šíri postupne na trup. Dochádza k zväčšeniu retroaurikulárnych a okcipitálnych
uzlín. Môže sa vyskytovať bolesť hrdla a zvýšená telesná teplota. V diagnostike je smerodajný klinický obraz s epidemiologickou anamnézou a dôkaz protilátok v sére. Diferenciálnodiagnosticky treba odlíšiť exantémy pri mierne prebiehajúcich osýpkach, šarlachu, vírusoch
Coxsackie, ECHO a infekčnej mononukleóze a toxoalergické exantémy. Terapia ochorenia je
symptomatická (1).
Postnatálne získaná rubeola sa vyvinie, keď vírus infikuje bunky horných dýchacích ciest
mechanizmami receptorom sprostredkovanej endocytózy. Vírus ruleoly sa šíri a replikuje sa
v lymfatickom tkanive nazofaryngu a horných ciest dýchacích. Následná virémia vedie ku
vzniku systémovej infekcie zahŕňajúcej viacero orgánov, vrátane placenty. V detskom veku sa
ochorenie nemusí výraznejšie manifestovať, ale u dospelých jedincov sa prejavuje horúčkou
a nevoľnosťou spojenou s virémiou ešte pred výskytom vyrážok. Vyrážky vymiznú po rozvinutí sa humorálnych imunitných odpovedí, kedy poklesne aj virémia. Postnatálne získaná
rubeola je zriedkavo asociovaná s komplikáciami, okrem problémov s kĺbami (5). Artralgia
alebo artritída sa objavujú u viac ako 60 % dospelých žien, ale sú zriedkavé u chlapcov
a dievčat pred pubertou. Symptómy pretrvávajú 3 – 4 dni, výnimočne môžu pretrvávať mesiac
alebo dlhšie s rôznou intenzitou. (5, 6). V patogenéze je významná tvorba imunokomplexov,
pretože vírus rubeoly môže byť detekovaný v synoviálnej tekutine, zvykne sa pridružiť vyrážka a aktivujú sa mechanizmy humorálnej imunity (5).
Ďalšie komplikácie zahŕňajú nekongenitálnu rubeolovú encefalitídu (5, 7), postinfekčnú
encefalopatiu (1 prípad na 5000 – 10 000) a veľmi zriedkavo vznik Guillain-Baré syndrómu
(5). Hematologické komplikácie rubeoly zahŕňajú tranzientnú trombocytopéniu vyskytujúcu
sa v 1 na 3500 prípadov, trombocytopenickú purpuru (8) a u 1 pacienta z 1500 postihnutých
jedincov hemolytickú anémiu (5).
U tehotnej ženy môže nákaza prebehnúť bez klinických príznakov a hlavne v prvom trimestri môže spôsobiť malformácie orgánov plodu (srdcové chyby, katarakta, mikroftalmia)
alebo viesť k potratu. Vírus tiež môže perzistovať v cervixe u ženy, ktorá rubeolu prekonala, a
v prípade tehotenstva sa žena môže stať prameňom nákazy pre svoje dieťa (9). Nákaza
v ďalších mesiacoch tehotenstva vedie k predčasnému pôrodu a neskôr sa manifestujúcim
poruchám sluchu, zraku a psychomotorického vývoja (1, 10). Kongenitálny rubeolový syndróm zahŕňa poškodenie zraku, sluchu a vrodené vývojové chyby srdca autizmus, diabetes a
dysfunkciu štítnej žľazy (1, 5, 10, 11).
Mumps – epidemická parotitída je akútne infekčné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus
Paramyxovirus parotitis z čeľade paramyxoviridae. Nákaza sa šíri vzdušnou cestou
a postihuje najmä deti a adolescentov. Inkubačný čas je 14 – 23 dní. Ochorenie sa prejavuje
opuchom glandula parotis jednostranne alebo obojstranne. Na začiatku sa prejavuje malátnos133
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ťou, pocitom napätia v oblasti príušných žliaz a horúčkou. Postupne sa vyvíja opuch glandula
parotis cestovitej konzistencie citlivý na tlak. V ústnej dutine sa nachádza opuch
a začervenanie vývodov príušných žliaz na bukálnej sliznici. Laboratórne bývajú zvýšené
hodnoty amyláz. V čírom a bezfarebnom likvore sa nachádza niekoľko tisíc lymfocytov, bielkoviny bývajú v norme alebo mierne zvýšené. Diagnostika ochorenia sa vykonáva sérologickým vyšetrením protilátok v 2 vzorkách séra odobratých v 14-dňovom rozpätí.
V diferenciálne diagnostike treba odlíšiť iné zápaly slinných žliaz, malignity a mechanické
uzávery (sialoadenitída). Liečba ochorenia je symptomatická (1).
Zápal sa môže šíriť aj na iné žľazy v organizme. Komplikácie ochorenia, ktoré boli popísané, zahŕňajú súčasné postihnutie submandibulárnych a sublinguálnych žliaz. Obštrukcia
lymfatickej drenáže ako dôsledok obojstranného opuchu žliaz vedie k presternálnemu edému
v 6 % prípadov a veľmi zriedkavo ku vzniku supraglotického edému (12).
Epididymo-orchitída bola pozorovaná u 15 – 30 % infikovaných dospelých mužov, ale
pred pubertou je zriedkavá. Približne v tretine prípadov sú postihnuté obidva semenníky. Orchitída sa manifestuje 4 – 8 dní po parotitíde, avšak môže sa objaviť aj po niekoľkých týždňoch. Klinicky sa prejavuje opuchom, bolestivosťou, pocitom horúčavy v postihnutom semenníku a zápalom skróta. Vo väčšine prípadov sa pridruží aj epididimitída. Symptómy zahŕňajú vysokú horúčku, zvracanie, bolesť hlavy, nevoľnosť, progredujú 2 – 3 dni a ustupujú po
1 – 2 týždňoch. Reziduálna bolestivosť semenníkov môže pretrvávať ešte niekoľko týždňov.
Orchitída v 25 % vedie k poruche spermiogramu. Ochorenie sa môže manifestovať aj bez
parotitídy (1, 13). Ovplyvnenie endokrinnej funkcie semenníkov po prekonaní mumpsovej
orchitídy je stále kontroverzné, ale strerilita je zriedkavá, dokonca aj v prípade bilaterálnej
orchitídy (12).
Oophoritída, ako komplikácia mumpsu, sa vyvinie v 5 % prípadov u žien po puberte. Prejavuje sa bolesťou v podbrušku, horúčkou a zvracaním. Veľmi zriedkavo môže viesť ku neplodnosti a predčasnej menopauze. U žien po puberte môže byť komplikáciou parotitídy aj
mastitída (12).
Neurologické komplikácie sú popisované najčastejšie. Infekcia centrálneho nervového systému je najbežnejšia extraglandulárna manifestácia mumpsu. Pleiocytóza v likvore sa objavuje vo viac ako polovici prípadov mumpsu, väčšinou bez iných symptómov meningitídy (12).
Klinicky manifestná meningitída sa vyvinie v 1 – 10 % a encefalitída v 0,1 % prípadov. Infekcia centrálneho nervového systému postihuje častejšie mužov ako ženy. Najčastejšie sa
manifestuje 5 dní po nástupe parotitídy, ale aj skôr alebo neskôr. Serózna meningitída často
patrí k priebehu ochorenia. Meningitída súvisiaca s mumpsom sa môže objaviť aj bez postihnutia príušných žliaz. Zároveň závažnosť parotitídy nesúvisí s tým, či bude postihnutý aj nervový systém. Meningitída súvisiaca s mumpsom je benígne ochorenie bez závažného rizika
mortality alebo vzniku dlhodobých dôsledkov (12). Klinickými symptómami sú vysoká horúčka, bolesť hlavy, zvracanie, stuhnutosť šije a letargia. Symptómy nastupujú po 48 hodinách a pretrvávajú 7 – 10 dní. Encefalitída zapríčinená mumpsom je charakteristická zhoršením stavu po prekonaní ochorenia s trvalými následkami. Pre encefalitídu je typická prítomnosť záchvatov, výrazné poruchy vedomia a fokálne neurologické symptómy. Môže byť prítomná ataxia, poruchy správania a abnormálne EEG, ale tieto zmeny vymiznú po niekoľkých
týždňoch. Ochorenie sa môže vyvinúť do chronickej progresívnej vírusovej encefalitídy (12,
14). Mortalita spojená s mumpsovou encefalitídou je nízka (okolo 1,5 %). Neurologické
komplikácie mumpsu sú oveľa častejšie u dospelých. Vyskytuje sa tiež porucha sluchu, častejšie permanentná unilaterálna hluchota (1 z 20 000 prípadov). Bilaterálna závažná strata
sluchu je veľmi zriedkavá. V porovnaní s ostatnými komplikáciami, strata sluchu je zanedbateľná, ale objavuje sa pravidelne u pacientov s meningoencefalitídou. Zriedkavé komplikácie
súvisiace s poškodením nervového systému zahŕňajú ochrnutie tvárového nervu, cerebrálnu
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ataxiu, transverzálnu myelitídu, Guillain-Barré syndróm a hydrocefalus. V ojedinelých prípadoch ostávajú tieto poruchy trvalé (12).
Mumps počas tehotenstva v skorom štádiu vedie ku spontánnemu potratu.
Pri postihnutí pankreasu môže vzniknúť pankreatitída, ktorá je sa vyskytuje v 4 % prípadov, s prevažne s miernym priebehom (1, 12, 15). Zriedkavo sa však môže objaviť závažná
hemoragická pankreatitída. Myokarditída môže byť prítomná, ale zväčša nie je klinicky manifestná.
U dospelých mumps môže postihnúť aj malé a veľké kĺby s klinickým obrazom monoartritídy alebo migrujúcej polyartritídy. Reziduálne poškodenie kĺbov nebolo zaznamenané . Časté
sú abnormálne renálne funkcie, veľmi zriedkavá je závažná nefritída, ale bola popísaná (12,
16). Medzi ďalšie komplikácie súvisiace s manifestáciou mumpsu patria hepatitída, cholecystitída, kerato-uveitída, hemofagocytický syndróm a trombocytopénia (12).
Diskusia a závery
Očkovanie proti osýpkam, rubeole a parotitíde je v Slovenskej republike povinné. Na území Slovenska sa proti osýpkam začalo očkovať v roku 1969 a kombinovaná vakcína proti
osýpkam a parotitíde sa používala od roku 1987. Trojzložkovou vakcínou proti osýpkam, parotitíde a rubeole sa na Slovensku povinne očkuje od roku 1992. Očkovacou látkou je kombinovaná trivalentná atenuovaná vírusová vakcína proti osýpkam, rubeole a parotitíde (MMR)
Priorix, ktorá obsahuje oslabené mutované vírusy s redukovanou schopnosťou rásť
v humánnych bunkách. Tieto vírusy nie sú patogénne pre ľudí. Napriek tomu sú veľmi účinné
a vyvolávajú ochrannú imunitu. Atenuované vírusy sa replikujú v obmedzenom rozsahu
a napodobňujú skutočnú infekciu (17). Očkovanie sa vykonáva u detí vo veku 15. – 18. mesiacov (minimálny vek pre dávku je 12 mesiacov, v mimoriadnej situácii môže byť dieťa očkované aj pred dovŕšením 1. roka života, ale v dvojdávkovej schéme). Preočkovanie druhou
dávkou vakcíny proti MMR sa na Slovensku vykonáva v 11. roku života (minimálny vek pre
dávku je 10 rokov) (17).
Kontraindikácie očkovania zahŕňajú akútne febrilné ochorenie. Prítomnosť miernej infekcie však nie je kontraindikáciou. Očkovanie MMR je ďalej kontraindikované pre osoby so
známou závažnou alergiou na neomycín alebo na inú zložku vakcíny. Kontaktná dermatitída
na neomycín v anamnéze však nie je kontraindikáciou. Očkovacia látka MMR sa nesmie podávať deťom s humorálnou alebo bunkovou imunodeficienciou a v gravidite (18).
Medzi veľmi časté (≥ 1/10) nežiaduce reakcie vakcíny patrí začervenanie v mieste vpichu,
horúčka > 38 °C (meraná v konečníku) alebo > 37,5 °C (meraná v podpazuší/v ústach). Časté
(≥ 1/100 až < 1/10) nežiaduce reakcie zahŕňajú infekciu horných dýchacích ciest, vyrážku,
bolesť a opuch v mieste vpichu a horúčku > 39,5 °C (meraná v konečníku) alebo > 39 °C
(meraná v podpazuší/v ústach). Medzi menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100) a zriedkavé (≥ 1/10
000 až < 1/1000) nežiaduce reakcie po očkovaní vakcínou proti MMR patrí otitis media, lymfadenopatia, anorexia, nervozita, abnormálny plač, insomnia, konjunktivitída, bronchitída,
kašeľ, zväčšenie príušnej žľazy, hnačka, vracanie, alergické reakcie a febrilné kŕče, ktoré sa
však považujú za dôsledok horúčky a nemajú žiadne trvalé následky (18).
Ešte nie je potvrdená kauzálna súvislosť v súčasnosti často spomínaného výskytu autizmu
s očkovaním proti MMR. Dôležité je spomenúť fakt, že v odbornej literatúre týkajúcej sa autizmu, sa v jeho etiológii nespomína očkovanie proti MMR (19).
Medzi nežiaduce reakcie po očkovaní proti MMR, ktoré boli hlásené spontánne a nie je
možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu výskytu, patria anafylaktické reakcie, trombocytopenická purpura, artralgia a artritída, periférna neuritída, meningitída a encefalitída. Encefalitída ako reakcia po očkovaní, bola hlásená s frekvenciou výskytu nižšou ako 1 na 10 miliónov dávok. Riziko vzniku encefalitídy po podaní očkovacej látky je oveľa nižšie ako riziko
vzniku encefalitídy spôsobenej prirodzeným ochorením (osýpky: 1 na 1000 – 2000 prípadov;
135

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

parotitída: 2 – 4 na 1000 prípadov; rubeola: 1 na 6000 prípadov) (18). Očkovanie proti MMR
je významným prvkom prevencie aj komplikácií osýpok, mumpsu a rubeoly. Príkladom je
Fínsko, kde po zavedení imunizačného programu pozorovali úplné vymiznutie encefalitídy
súvisiacej s vírusmi osýpok, mumpsu alebo rubeoly už v 80-tych rokoch 20. storočia (20).
Pred zavedením očkovania bolo celosvetovo každé štvrté dieťa z 1000 živonarodených detí
postihnuté kongenitálnym rubeolovým syndrómom, ktorý často viedol k celoživotným postihnutiam a potrebou starostlivosti o dieťa. Stále zostáva problémom hlavne v krajinách Afriky a juhovýchodnej Ázie, kde je vakcinačné pokrytie najnižšie. (21).
Ochorenia osýpky, rubeola a parotitída so svojimi komplikáciami a dlhodobými, celoživotnými až fatálnymi dôsledkami predstavujú oveľa väčšie riziká pre zdravie jednotlivca
i celej populácie ako samotné očkovanie a jeho nežiaduce účinky. Je nevyhnutné v rámci činnosti verejného zdravotníctva poskytovať verejnosti informácie, ktoré sú neskreslené
a pravdivé. V prípade povinného očkovania ide o ochranu populácie pred výskytom ochorení
a ich komplikácií, ktorých dôsledky by boli rozhodne ťažšie zvládnuteľné v rámci klinickej
medicíny ako samotné očkovanie. Je potrebné šíriť informácie o nebezpečenstve ochorení,
ktorým sa dá ľahko predchádzať vakcináciou, pretože jej nežiaduce účinky sú zanedbateľné
v porovnaní s dopadom infekcií preventabilných očkovaním, ktorých opätovný výskyt
v populácii by výrazne zhoršil a negatívne ovplyvnil kvalitu života každého jednotlivca.
Najväčšie výzvy pre kontrolu a eventuálnu eradikáciu osýpok, mumpsu a rubeoly predstavujú možnosti zabezpečenia dostatočného vakcinačného pokrytia vo svete, aj v rozvojových
krajinách. Nejedná sa len o záležitosť medicíny a verejného zdravotníctva. Ide o vzájomnú
spoluprácu všetkých zložiek zapojených do ochrany populácie, hlavne tvorbu vhodných politík vo svete, prispôsobenie činnosti systémov zdravotnej starostlivosti, finančné zabezpečenie
a logistiku, ktoré môžu pomôcť ku lepšej distribúcii vakcín. Tieto výzvy je potrebné plniť
krok po kroku a v rámci prevencie osýpok, mumpsu a rubeoly konať v prospech zachovania
zdravia detí a budúcich generácií.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.
APVV-0096-12.
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Abstrakt
Úvod: Na úrovni primárnej prevencie HPV infekcie je v súčasnosti dostupná vakcinácia.
V rámci sekundárnej prevencie sa vykonáva skríning rakoviny krčka maternice ako súčasť
preventívnych gynekologických prehliadok.
Metodika: V práci sme použili metódu literárnej rešerše. Údaje sme získali z knižničných
a internetových zdrojov – odborných a vedeckých článkov.
Výsledky: V mnohých krajinách sveta sa v súčasnosti realizujú výskumy prostredníctvom
dotazníkovej metodiky, zamerané za zistenie a popísanie postojov, názorov a bariér žien
v súvislosti s prevenciou HPV infekcií a rakoviny krčka maternice. Na Slovensku nie sú zatiaľ tieto bariéry identifikované. Bariéry skríningu rakoviny krčka maternice vo svete boli
zisťované v rôznych populačných skupinách a zatriedené do piatich skupín: informačné, psychologické, sociálno-ekonomické, behaviorálne a kultúrne a geografické.
Záver: Na základe poznania predstáv, ktoré negatívne formujú zmýšľanie žien k očkovaniu
a preventívnym gynekologickým prehliadkam bude možné zamerať verejnozdravotné
i klinické intervencie na odstránenie bariér, čím bude možné znížiť prevalenciu HPV infekcie
a cervikálnej rakoviny.
Úvod
Na úrovni primárnej prevencie HPV infekcie je v súčasnosti dostupná vakcinácia. V rámci
sekundárnej prevencie sa vykonáva skríning rakoviny krčka maternice ako súčasť preventívnych gynekologických prehliadok. V mnohých krajinách sveta sa v súčasnosti realizujú výskumy prostredníctvom dotazníkovej metodiky, zamerané za zistenie a popísanie postojov,
názorov a bariér žien v súvislosti s prevenciou HPV infekcií a rakoviny krčka maternice. Na
Slovensku nie sú zatiaľ tieto bariéry jednoznačne popísané a identifikované. V primárnej prevencii sa predpokladá nízka prevalencia očkovania napriek dostatočnej informovanosti žien
o danej problematike. Dôvodom je pravdepodobne strach z očkovania a tiež fakt, že očkovanie proti HPV je čiastočne vekovo obmedzené a nie je v plnej výške financované z verejného
zdravotného poistenia. Nízka účasť žien na preventívnych gynekologických prehliadkach
znamená nízku účasť na skríningu rakoviny krčka maternice. Na Slovensku je preto potrebné
druhú oblasť výskumu zamerať na poznanie bariér žien vo vzťahu ku gynekologickým prehliadkam.
Metodika
V práci sme použili metódu literárnej rešerše. Zamerali sme sa na sekundárnu prevenciu
rakoviny krčka maternice, keďže identifikácia bariér skríningu rakoviny krčka maternice je
predmetom nášho práve prebiehajúceho výskumu. Údaje sme získali z knižničných
a internetových zdrojov, predovšetkým odborných a vedeckých článkov za obdobie rokov
2004 až 2014. Získané informácie sme analyzovali a zatriedili do piatich skupín bariér skríningu rakoviny krčka maternice, ktoré boli zadefinované v zahraničnej odbornej literatúre.
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Výsledky
V ostatných desaťročiach niektoré krajiny implementovali do systému zdravotnej starostlivosti programy kontroly rakoviny krčka maternice. Mnohé z nich viedli ku významnému zníženiu incidencie a mortality na rakovinu cervixu. Medzi dôvody nedostatočnej kontroly patria
rôzne skupiny bariér vo vykonávaní preventívnych programov vychádzajúce z čiastočného
zlyhania systému. Zo strany krajín sa v kontrole výskytu rakoviny krčka maternice vyskytujú
bariéry politické (nedostatočný záujem o sexuálne a reprodukčné zdravie žien; nedostatočný
záujem zo strany politík jednotlivých krajín), spoločenské a individuálne bariéry (nedostatočné sústredenie pozornosti na rakovinu krčka maternice ako závažný zdravotný problém, postoje a pocity, ktoré ľudia prežívajú, keď sa diskutuje o ochoreniach súvisiacich s genitálnym
traktom), ekonomické, technické a organizačné bariéry (nedostatočne organizovaný systém
zdravotnej starostlivosti a slabá infraštruktúra) (1).
Ťažko dosiahnuteľná populácia (Hard to Reach Population) je populácia alebo časti komunity, ktoré je ťažké zapojiť do verejnej účasti na skríningu. Môže ísť o minoritnú skupinu
(napr. etnická skupina), skupiny ilegálnych imigrantov alebo skupiny, ktorým sa neposkytujú
žiadne služby (skupiny, pre ktoré nie sú k dispozícii nijaké služby), alebo skupiny „rezistentné“ voči službám (nevyužívajú služby, ktoré sú k dispozícii). Medzi dôvody, pre ktoré sú
v jednotlivých krajinách určité skupiny označené ako ťažko dosiahnuteľné, patria faktory demografické, kultúrne, behaviorálne, vzťahové a štrukturálne. V charakteristike ťažko dosiahnuteľnej populácie neexistuje homogenita. Určité skupiny môžu byť ťažšie dosiahnuteľné v
niektorých súvislostiach alebo umiestneniach, no v iných nie. Môžu sa tiež vynoriť predsudky
voči ťažko dosiahnuteľným skupinám a ľuďom tým, že sa za ťažko dosiahnuteľných pokladajú len ľudia s nízkym spoločensko-ekonomickým statusom. Nerovnosti v používaní skríningu
rakoviny podľa spoločensko-ekonomického statusu sú vyššie v krajinách bez populačných
skríningových programov onkologických ochorení. Eliminácia priamych platieb a odstránenie
geografických bariér by mohli účinne zvýšiť prístup ku skríningovým vyšetreniam. Intenzívne
intervencie vrátane cieleného poradenstva alebo zahrnutie školených laických poradcov zdravia z rovnakého kultúrneho a lingvistického zázemia, sú účinnejšie u žien vykazujúcich niekoľko indikátorov znevýhodnenia, alebo skôr s nižším ako vyšším príjmom. Skutočne ťažko
dosiahnuteľnú populáciu možno podchytiť, ale finančná efektivita a dlhodobá udržateľnosť
týchto opatrení sa musia dôsledne sledovať (2).
V niektorých krajinách tvoria ťažko dosiahnuteľné populácie v prípade skríningu rakoviny
krčka maternice určité vekové skupiny (napr. ženy vo veku 40 až 55 rokov), v iných ženy
žijúce v určitých regiónoch, mestách alebo na vidieku. Je potrebné nasmerovať úsilie na zvýšenie adherencie ťažko dosiahnuteľných skupín ku skríningovému programu. Ich zahrnutie do
programu prevencie je potrebné z etických dôvodov (garantovať rovnaký prístup pre všetkých
občanov), aj z ekonomických dôvodov. Ženy s nízkou adherenciou ku skríningu majú zvyčajne z viacerých príčin vyššie riziko vzniku rakoviny cervixu. Tieto ženy sú diagnostikované až
v pokročilom štádiu ochorenia. Preto je potrebné analyzovať špecifické prekážky, ktoré znižujú adherenciu ťažko dostupnej populácie ku skríningu rakoviny krčka maternice. Je to nevyhnutný predpoklad na odstránenie bariér. Osobné pozvánky znižujú rozdiely v prístupnosti ku
skríningu (2, 3).
Bariéry zo strany žien v prístupe ku skríningu rakoviny krčka maternice sa vyskytujú
v rozvinutých i rozvojových krajinách. V zahraničnej literatúre je možné nájsť viacero štúdií
a výskumov hľadajúcich dôvody, pre ktoré sa ženy nezúčastňujú skríningového programu.
Tieto bariéry je možné rozdeliť do 5 hlavných skupín: informačné, psychologické, sociálnoekonomické, behaviorálne a kultúrne a geografické (4). Hranice medzi jednotlivými skupinami bariér sú neostré a navzájom sa prelínajú. Dôvody žien, pre ktoré sa skríningu nezúčastňujú, sú subjektívne, a preto sa aj ťažko jednoznačne popisujú a definujú.
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Na Slovensku môžeme predpokladať existenciu najmä bariér sociálno-ekonomických,
napr. neprítomnosť v práci počas návštevy lekára. Ženy tiež môžu mať psychologické bariéry,
napr. strach a obavy pred samotným vyšetrením alebo výsledkom testu (2, 4). Tabuľka 1
znázorňuje prehľad bariér skríningu rakoviny krčka maternice u žien vo svete, ktoré boli popísané v dostupnej literatúre.
Tabuľka 1. Bariéry žien vo svete v prístupe ku skríningu karcinómu krčka maternice
Informačné bariéry  nedostatočná informovanosť o HPV infekcii, kofaktoroch vzniku karcinómu
krčka maternice, nebezpečenstve ochorenia
 nedostatočná informovanosť o možnostiach prevencie, dôležitosti, význame a dostupnosti skríningu
Psychologické bariéry  strach z vyšetrenia
 strach z pozitívneho výsledku vyšetrenia
 obavy, že vyšetrenie je nepríjemné a bolestivé
 pocity hanby pred lekárom
 uprednostňovanie žien lekárok vykonávajúcich vyšetrenie
 nedôvera voči zdravotníckym pracovníkom v dôsledku predchádzajúcich
negatívnych skúseností
 telesné alebo mentálne postihnutie
 sexuálne zneužívanie
 imigranti
 ženy žijúce na vidieku
 nadhmotnosť a obezita
Sociálno-ekonomické  nižšia sociálno-ekonomická vrstva, nižšie vzdelanie, nižší príjem, neuzatvobariéry
rené zdravotné poistenie
Kultúrne
 pozícia žien v spoločnosti a ich príslušnosť k etnickým a kultúrnych skupia behaviorálne
nám
bariéry
 prostredie, v ktorom sa ženy nachádzajú a v ktorom vyrastali
 strach zo zanedbania rodinných povinností a starostlivosti o deti v čase
návštevy lekára
 strach z vyšetrenia a pocity hanby
 lekár mužského pohlavia
 zabudnutie termínu skríningového vyšetrenia
Geografické bariéry  nedostatočný prístup k zdravotníckym zariadeniam a centrám vykonávajúcim skríning a zdravotníckym službám (veľké vzdialenosti, drahá doprava prevažne rozvojové krajiny)

Prvú skupinu tvoria informačné bariéry. Vyskytujú sa v dvoch oblastiach. Ženy nie sú dostatočne informované ohľadne HPV infekcie, kofaktorov pôsobiach pri vzniku CIN
a karcinómu cervixu a o nebezpečenstve a závažnosti ochorenia (5, 6). Na druhej strane ženám často chýbajú dostatočné vedomosti o možnostiach prevencie rakoviny krčka maternice,
prebiehajúcich preventívnych programoch (7, 8) a dôležitosti skríningu (9). Prípadne ženy
nevedia, že ide o preventabilné ochorenie alebo je informovanosť o dôležitosti skríningu síce
vysoká, ale ženy napriek tomu nie sú ochotné sa ho zúčastňovať. Niekedy je dôvodom
k návšteve lekára prítomnosť symptómov ochorenia, nie účasť na skríningu (7). Popisujú sa aj
bariéry vyplývajúce z neinformovanosti žien o konkrétnych zdravotníckych zariadenia
a miestach, kde by mohli absolvovať skríning, a práve preto sa ho nezúčastňujú (8, 10).
V skupinách zamestnaných a slobodných žien s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom, ktoré
ešte nerodili a pravidelne sa zúčastňovali preventívnych prehliadok, boli vedomosti o karcinóme krčka maternice a Pap teste vo viacerých prieskumoch vyššie (8, 11).
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Z nedostatočných vedomostí o skríningových vyšetreniach pramenia psychologické bariéry, ktoré majú emocionálny náboj, napr. strach z vyšetrenia, strach z pozitívneho výsledku
vyšetrenia, obavy, že vyšetrenie je nepríjemné a bolestivé, pocity hanby pred lekárom
a uprednostňovanie žien lekárok vykonávajúcich vyšetrenie (11, 12, 13, 14) a nedôvera voči
zdravotníckym pracovníkom v dôsledku predchádzajúcich negatívnych skúseností (15, 16).
Tieto bariéry súvisia predovšetkým s nižším stupňom vzdelania a nižším sociálnoekonomickým statusom (6, 17).
K účasti na skríningu rakoviny krčka maternice vedie vo zvýšenej miere neuprednostňovanie ženy gynekologičky (11), lepší prístup k sociálnym médiám, internetu a ku informáciám
od lekárov, konzultácie a rozhovory s lekárom o ochorení (11, 17). Vyššia účasť na skríningu
bola spojená aj s podporou zo strany partnera (13). Psychologické bariéry je možné pozorovať
taktiež v prípadoch určitých špecifických skupín žien. Telesné alebo mentálne postihnutie
(18), sexuálne zneužívanie (19), príslušnosť ku skupinám imigrantov (17) alebo život na vidieku (7) sú bariérami v prístupe ku skríningu z prevažne psychologických príčin. Patria sem:
strach z vyšetrenia, pocit hanby, strach z ublíženia a psychický blok, pretože ide o intímne
vyšetrenie. Bariéry v týchto skupinách žien sa vyskytujú aj v dôsledku nedostatočných vedomostí a nízkej informovanosti o nebezpečenstve rakoviny krčka maternice a možnostiach jej
prevencie (14). V prípade žien s nadhmotnosťou a obezitou sa vyskytujú psychologické bariéry a obavy z nevhodných pripomienok zo strany zdravotníckych pracovníkov (20).
Sociálno-ekonomické bariéry tvoria tretiu skupinu. Viaceré výskumy našli súvislosť medzi
nízkym sociálno-ekonomickým statusom a nedostatočnými vedomosťami o skríningu rakoviny krčka maternice a nízkou účasťou na skríningu (21). Súvisí to pravdepodobne
s obmedzeným prístupom k informáciám a zdravotnej starostlivosti (10, 22). Súvislosť sa
našla aj medzi neochotou žien z nižších sociálno-ekonomických vrstiev spoločnosti absolvovať skríning a nižším záujmom týchto žien o svoje zdravie. Nižšia účasť na preventívnom
programe sa tiež pozorovala u žien s nižším vzdelaním, kedy ide o vzdelanostné bariéry
v prístupe ku skríningu rakoviny krčka maternice (21, 22).
V niektorých výskumoch sa nenašla súvislosť medzi vedomosťami o rakovine krčka maternice a sociálno-ekonomickým statusom či vzdelaním, ale zistila sa všeobecne nízka informovanosť žien o možnostiach a nevyhnutnosti skríningu. Príslušnosť k stredným a vyšším
sociálno-ekonomickým vrstvám spoločnosti, vyššie vzdelanie a priemerný až vyšší príjem sú
spojené s lepšími vedomosťami o rakovine krčka maternice a o prevencii (23).
K absolvovaniu skríningu rakoviny krčka maternice motivuje ženy pocit istoty, že ochorenie
bude zachytené včas a včas liečené a zmysel pre zodpovednosť. Pozitívna rodinná anamnéza
na rakovinu (14), skorý začiatok sexuálnej aktivity a užívanie hormonálnej antikoncepcie (13)
súvisia s častejšou účasťou na skríningu v pravidelných intervaloch a ochotou spolupracovať
so systémom zdravotnej starostlivosti na prevencii ochorenia (8). Účasť žien so spomenutými
charakteristikami na skríningu rakoviny cervixu pravdepodobne súvisí s vyšším záujmom o
vlastné zdravie a zdravý životný štýl v porovnaní so ženami z nižších sociálno-ekonomických
vrstiev spoločnosti (14). Vek nie je rozhodujúcim činiteľom v účasti na skríningu cervikálneho karcinómu, pretože v mladších aj starších vekových skupinách žien sa popisujú rovnaké
typy bariér (10).
Štvrtou skupinou sú behaviorálne a kultúrne bariéry. Ide o postoje žien vyplývajúce z ich
pozície v spoločnosti a ich príslušnosti k rôznym etnickým a kultúrnych skupinám (8). Postoje
týchto žien ku rakovine alebo ku prevencii sú formované prostredím, v ktorom sa nachádzajú
a v ktorom vyrastali (15, 23). K bariéram v prístupe ku skríningu rakoviny krčka maternice
patrí hlavne strach zo zanedbania rodinných povinností a starostlivosti o deti v čase návštevy
lekára (6, 15, 16) alebo strach z vyšetrenia a pocity hanby (24). V niektorých kultúrnych skupinách ženy odrádza od vyšetrenia ak je lekár mužského pohlavia. Voči takémuto vyšetreniu
majú predsudky (17). Dôvodom je aj skutočnosť, že ide o intímne vyšetrenie a ženy o jeho
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dôležitosti nie sú dostatočne informované. Zo strany zdravotníckych pracovníkov chýba empatická komunikácia (10, 13). Za jednu z behaviorálnych bariér sa považuje aj zabudnutie
termínu skríningového vyšetrenia (24).
V prípade kultúrnych bariér skríningu je dôležitá podpora žien zo strany spoločnosti
a zdravotníckych pracovníkov. Snaha o šírenie vedomostí o skríningu je nevyhnutná medzi
jednotlivými kultúrnymi skupinami, aby sa ich príslušníci navzájom povzbudzovali
v pozitívnom prístupe ku prevencii rakoviny krčka maternice.
Geografické bariéry sú piatou skupinou. Vyskytujú sa kvôli nedostatočnému prístupu
k zdravotníckym zariadeniam, centrám a zdravotníckym službám vykonávajúcim skríning z
dôvodu veľkých vzdialeností a drahej dopravy. Prevládajú hlavne v rozvojových krajinách
(25).
Diskusia a záver
Všetky ženy majú právo na bezplatné preventívne gynekologické vyšetrenie jedenkrát do
roka od svojho 18. roku veku alebo od prvého tehotenstva. Preventívne prehliadky sú vo
vlastnom záujme každej ženy. Ženy nie sú na prehliadky aktívne pozývané. Preto nízka účasť
žien na gynekologických preventívnych prehliadkach je v súčasnosti tým najväčším problémom (dosahuje len 18 až 20 %). Nižšia účasť bola pozorovaná u žien žijúcich v mestách v
porovnaní so ženami z vidieka a žien vo veku 40 až 55 rokov. Pre aplikáciu efektívneho skríningu je nevyhnutné finančné zabezpečenie skríningu, organizačné zabezpečenie a jeho priebežné vyhodnocovanie (2, 26). Cieľovou skupinou skríningového programu rakoviny cervixu
na Slovensku sú ženy vo veku od 23 rokov do 64 rokov. Prvé cytologické vyšetrenie by sa
však malo vykonať najneskôr 3 až 4 roky po prvom pohlavnom styku, pretože ťažká dysplázia vzniká asi za 4 roky. Ak je výsledok Pap testu dva roky po sebe negatívny, je takmer
isté, že žena nemá dyspláziu na krčku maternice. Nasledujúce cytologické vyšetrenie sa môže
vykonať o tri roky. Ak by sa žena infikovala HR-HPV hneď po poslednom negatívnom cytologickom vyšetrení, tak sa môžu očakávať dysplastické zmeny opäť až o 3 až 4 roky (26). U
žien vo veku 30 až 35 rokov by sa okrem odberu na cytológiu malo vykonať i testovanie na
prítomnosť HR-HPV. Tým sa identifikuje malá skupina žien, u ktorých sa môžu v krátkej
budúcnosti vo vysokom percente očakávať dysplastické zmeny.
V súčasnosti sa odporúča, ak má žena tri roky po sebe negatívny cytologický nález, ukončiť skríning v 64. roku života. (26).
Nepravidelná alebo žiadna účasť na skríningovom vyšetrení je spojená so záchytom CIN
lézií v pokročilých štádiách v porovnaní s pravidelným absolvovaním skríningu, kedy sú lézie
zachytené v počiatočných štádiách (25). Kombinované stratégie očkovania proti HPV a skríningových programov by teoreticky dokázali kontrolovať rakovinu krčka maternice v akejkoľvek populácii, v ktorej by sa zabezpečilo veľké pokrytie obidvoma spôsobmi prevencie
(2).
Jedným z hlavných cieľov verejného zdravotníctva je ochrana a podpora verejného zdravia. V oblasti prevencie HPV infekcie a s tým priamo súvisiacej rakoviny krčka maternice je
nevyhnutné poznať názory a postoje populácie, ktoré negatívne ovplyvňujú zmýšľanie žien k
očkovaniu a aj preventívnym gynekologickým prehliadkam. Na základe poznania spomenutých faktov bude možné zasiahnuť a zamerať ako verejnozdravotné tak i klinické preventívne
intervencie na odstránenie bariér. Týmto prístupom bude možné znížiť prevalenciu uvedeného
preventabilného ochorenia.
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.
APVV-0096-12.
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TVORBA DOTAZNÍKA NA IDENTIFIKÁCIU BARIÉR SKRÍNINGU
RAKOVINY KRČKA MATERNICE
V. Szabóová1, V. Švihrová1, H. Hudečková1
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Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska
fakulta v Martine

Abstrakt
Úvod: Preventívne gynekologické prehliadky absolvuje na Slovensku približne 20 % žien,
čo znamená aj nízku účasť žien na skríningovom vyšetrení rakoviny krčka maternice. Je potrebné poznať dôvody, pre ktoré sa ženy preventívnych prehliadok nezúčastňujú.
Materiál a metodika: Pri tvorbe dotazníka sme vychádzali z validovaného dotazníka zahraničných autorov. Po preklade dotazníka z anglického jazyka autorka súhlasila s jeho použitím
v našom výskume.
Výsledky: Dotazník „Predstavy o Papanicolaouovom teste a rakovine krčka maternice“
pozostáva z úvodnej časti, základných údajov a anamnézy. Vlastný preložený dotazník pozostáva z troch základných častí zameraných na predstavy žien týkajúce sa Pap testu a rakoviny
krčka maternice, motiváciu a predstavy žien o riziku vzniku rakoviny krčka a možné dôvody,
pre ktoré sú ženy ochotné podstúpiť Pap test.
Záver: Hlavným cieľom dotazníka je zistiť konkrétne bariéry žien v súvislosti s neúčasťou
na skríningu rakoviny krčka maternice. Získané informácie budú spracované a bude snaha
implementovať výsledky do praxe.
Úvod
Na úrovni primárnej prevencie HPV infekcie je v súčasnosti dostupná vakcinácia. Sekundárnu prevenciu predstavuje skríningové vyšetrenie rakoviny krčka maternice, ktoré sa na
Slovensku vykonáva v rámci preventívnych gynekologických prehliadok. Tie však absolvuje
len 18-20 % žien, čo je v porovnaní s inými krajinami veľmi nízke číslo (1). Je potrebné zvýšiť účasť žien na preventívnych gynekologických prehliadkach poznať dôvody, pre ktoré sa
ich ženy nezúčastňujú. V jednotlivých krajinách sa konkrétne bariéry definujú prostredníctvom dotazníka. Na Slovensku nebol zatiaľ podobný výskum realizovaný. Bolo potrebné vytvoriť dotazník, ktorý by zahŕňal problematiku bariér skríningu rakoviny krčka maternice na
Slovensku. Článok popisuje bariéry skríningu rakoviny krčka maternice a jednotlivé kroky
prípravy a tvorby slovenskej verzie dotazníka, ktorý v ďalšom výskume bude nástrojom na
identifikáciu konkrétnych bariér.
Materiál a metodika
Pri tvorbe dotazníka použiteľného v našich podmienkach sme vychádzali z už vytvoreného
validovaného dotazníka zahraničných autorov (2) a z prehľadu bariér skríningu rakoviny krčka maternice, ktoré boli zadefinované v zahraničnej odbornej literatúre. Kontaktovali sme
autorku dotazníka, ktorá súhlasila s jeho použitím a prekladom. Dotazník sme preložili
z pôvodného anglického jazyka do slovenského jazyka v dvoch verziách. Z dvoch slovenských prekladov sme vybrali zrozumiteľnejší preklad. Následne odborníčka na anglický jazyk
pochádzajúca zo Slovenska zrealizovala spätný preklad do anglického jazyka, ktorý bol zaslaný autorke dotazníka na odsúhlasenie. V ďalšom kroku sme dotazník naformátovali podľa
formátu pôvodného dotazníka a opäť poslali autorke. Autorka s prekladom a formátom dotazníka súhlasila a povolila jeho použitie v našom výskume. Po získaní povolenia sme dotazník
skompletizovali a doplnili o demografické a anamnestické údaje.
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Výsledky
Dotazník „Predstavy o Papanicolaouovom teste a rakovine krčka maternice“ je anonymný
a pozostáva z úvodnej časti, základných demografických údajov, gynekologickej anamnézy a
základných údajov o životospráve. Základné údaje zahŕňajú informácie o veku, povolaní, rodinnom stave, vzdelaní a antropometrické údaje. Cieľom gynekologickej anamnézy je získať
informácie o počte pôrodov, užívaní hormonálnej antikoncepcie, dátume ostatnej gynekologickej prehliadky a vedomostiach o pôvodcovi ochorenia, preventívnych gynekologických
prehliadkach, výsledku Pap testu, prípadne už predchádzajúcej diagnostike predrakovinových
štádií karcinómu krčka maternice. V rámci rizikových faktorov sledujeme prítomnosť fajčenia
a chronických ochorení (diabetes mellitus, hypertenzia, alergia a astma).
Vlastný preložený dotazník pozostáva z troch základných častí. Časť A je zameraná na
predstavy žien týkajúce sa Pap testu a rakoviny krčka maternice. Otázky obsahujú rôzne dôvody, pre ktoré sa ženy pravdepodobne nezúčastňujú preventívnych gynekologických prehliadok, napr. nedostatok času, negatívne skúsenosti z predchádzajúceho vyšetrenia, nedostatok informácií o dôležitosti skríningu rakoviny krčka maternice. Ďalej sa v skupine otázok
v rámci časti A dotazníka pýtame na informovanosť o rakovine krčka maternice. Týmito
otázkami je možné zistiť, čo si ženy myslia o závažnosti cervikálnej rakoviny a jej prevencii.
V časti B sú zahrnuté výroky týkajúce sa nutnosti podstúpiť Pap test a predstáv žien
o riziku vzniku rakoviny krčka. Otázky sú konkrétnejšie zamerané na zistenie dôvodov, ktoré
motivujú ženy navštíviť gynekológa. Ide o prítomnosť príznakov gynekologického ochorenia,
počet detí, neprítomnosť sexuálnej aktivity v živote ženy a subjektívny pocit, či žena má alebo nemá riziko pre vznik rakoviny krčka.
Časť C obsahuje možné dôvody, pre ktoré sú ženy ochotné podstúpiť Pap test. Možnosti
v časti C dotazníka obsahujú rôzne zdroje informácií o prevencii rakoviny krčka maternice.
Ženy sa môžu o tejto problematike dozvedieť od lekára, zdravotnej sestry, pôrodnej asistentky, svojej rodiny a známych alebo z médií (2).
Hlavným cieľom dotazníka je zistiť konkrétne bariéry vyskytujúce sa u žien v súvislosti
s neúčasťou na preventívnych gynekologických prehliadkach a skríningu rakoviny krčka maternice.
V súčasnosti v rámci nášho výskumu prebieha validácia dotazníka. Dotazník bude použitý
na získanie informácií, ktoré budú ďalej spracované a bude snaha implementovať výsledky
do praxe.
Diskusia
Jedným z hlavných cieľov verejného zdravotníctva je ochrana a podpora verejného zdravia. V oblasti prevencie HPV infekcie a s tým priamo súvisiacej rakoviny krčka maternice je
nevyhnutné poznať názory a postoje populácie, ktoré negatívne ovplyvňujú zmýšľanie žien k
očkovaniu a aj preventívnym gynekologickým prehliadkam. Na základe poznania spomenutých faktov bude možné zasiahnuť a zamerať ako verejnozdravotné tak i klinické preventívne
intervencie na odstránenie bariér. Týmto prístupom bude možné znížiť prevalenciu uvedeného
preventabilného ochorenia.
Bariéry zo strany žien v prístupe ku skríningu rakoviny krčka maternice sa vyskytujú
v rozvinutých i rozvojových krajinách. V zahraničnej literatúre je možné nájsť viacero štúdií
a výskumov hľadajúcich dôvody, pre ktoré sa ženy nezúčastňujú skríningového programu.
Tieto bariéry je možné rozdeliť do 5 hlavných skupín: informačné, psychologické, sociálnoekonomické, behaviorálne a kultúrne a geografické. Na Slovensku môžeme predpokladať
existenciu najmä bariér sociálno-ekonomických, napr. neprítomnosť v práci počas návštevy
lekára. Ženy tiež môžu mať psychologické bariéry, napr. strach a obavy pred samotným vyšetrením alebo z výsledku testu (3).
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Informačné bariéry zahŕňajú nedostatočnú informovanosť žien o HPV infekcii, kofaktoroch vzniku karcinómu krčka maternice, možnostiach prevencie, dôležitosti, význame
a dostupnosti skríningu (4, 5).
Zo psychologických bariér sa najčastejšie vyskytuje strach zo samotného vyšetrenia, strach
z pozitívneho výsledku vyšetrenia, obavy, že vyšetrenie je nepríjemné a bolestivé, pocity
hanby pred lekárom, uprednostňovanie žien lekárok vykonávajúcich vyšetrenie, nedôvera
voči zdravotníckym pracovníkom v dôsledku predchádzajúcich negatívnych skúseností, telesné alebo mentálne postihnutie, sexuálne zneužívanie, nadhmotnosť a obezita (6, 7).
Nižšia sociálno-ekonomická vrstva, nižšie vzdelanie, nižší príjem, neuzatvorené zdravotné
poistenie patria medzi sociálno-ekonomické bariéry (8, 9, 10).
Medzi kultúrne a behaviorálne bariéry skríningu rakoviny krčka maternice patrí pozícia
žien v spoločnosti a ich príslušnosť k etnickým a kultúrnych skupinám, prostredie, v ktorom
sa ženy nachádzajú a v ktorom vyrastali, strach zo zanedbania rodinných povinností a starostlivosti o deti v čase návštevy lekára, strach z vyšetrenia a pocity hanby a zabudnutie termínu
skríningového vyšetrenia (5, 8, 10).
Geografické bariéry zahŕňajú nedostatočný prístup k zdravotníckym zariadeniam a centrám
vykonávajúcim skríning a k zdravotníckym službám (veľké vzdialenosti, drahá doprava) (4,
11). V našich podmienkach je možné zaradiť do skupiny geografických bariér aj život na vidieku. Často pre nedostupnosť zdravotných služieb musia ženy cestovať za zdravotnou starostlivosťou do miest (3).
Záver
Snaha o zníženie incidencie rakoviny krčka maternice u žien si vyžaduje dôkladné poznanie postojov, názorov a možných bariér žien ku skríningovým vyšetreniam. Slovenskú republiku je možné zaradiť medzi vyspelé krajiny s prepracovaným systémom zdravotnej starostlivosti, ktorý zahŕňa aj bezplatné preventívne gynekologické prehliadky. Súčasťou preventívnych gynekologických prehliadok na Slovensku je bezplatné skríningové vyšetrenie rakoviny
krčka maternice. Keďže účasť na týchto prehliadkach je veľmi nízka, je potrebné poznať dôvody, pre ktoré sa ženy nezúčastňujú preventívnych gynekologických prehliadok. Prínosom
použitia dotazníka zameraného na zistenie a identifikáciu najčastejších bariér, ktoré majú ženy v prístupe ku skríningu rakoviny krčka maternice, bude získanie konkrétnych poznatkov
o bariérach ku skríningu karcinómu cervixu. Iba na základe týchto informácií je možné ďalej
odporúčať opatrenia, ktoré tieto bariéry znížia na minimum. Len vďaka dôkladnému poznaniu
psychiky, zmýšľania, postojov a názorov žien o preventívnych gynekologických prehliadkach
a skríningu rakoviny krčka maternice bude možné odporúčať a aplikovať konkrétne zmeny
v prístupe ku ženám.
Táto práca bola podporená projektom "Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)", ITMS kód: 26220220187 "Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ" a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
Zmluvy č.APVV-0096-12.
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MANAŽMENT VÝSKYTU ROTAVÍRUSOVÝCH INFEKCIÍ
NA SLOVENSKU OČKOVANÍM
Mária Štefkovičová1, Zuzana Krištúfková2
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne1 ,
Fakulta verejného zdravotníctva Slovenská zdravotnícky univerzita2
Abstrakt
Úvod. Rotavírusy sú najčastejšou príčinou závažných hnačkových ochorení u dojčiat a malých detí na celom svete, vrátane európskych krajín. Rotavírusovú gastroenteritídu (RVGE)
prekonajú prakticky všetky deti do 5 rokov. Vo vyspelých krajinách je problémom pre vysoký
výskyt ochorenia, častejšiu potrebu hospitalizácie ako iné akútne gastroenteritídy a ako najčastejšia príčina nozokomiálnych infekcií u detí. Cieľom práce je analyzovať situáciu 8 rokov
po registrácii RV vakcín v SR, zistiť, či očkovanie ovplyvnilo epidemiologické dáta v RVGE.
Materiál a metódy: Analyzovaný materiál tvoril metadataset z EPIS. Súbor tvorilo 11 967
prípadov RVGE za roky : 2009-2011.
Výsledky: V Slovenskej republike bolo v roku 2013 zaočkovaných 17,5% kojencov. Pri
takejto miere zaočkovanosti nemožno počítať s podstatným znížením chorobnosti (v rokoch
2009-2013 je priemerná chorobnosť 840,1/100 000; rozpätie 643,5/100 000 – 1125,3/100
000) ani s ovplyvnením nozokomiálneho prenosu na detských oddeleniach (proporcia
nozokomiálneho výskytu je priemerne 16,2%; rozpätie 11,7% - 23,6%) z detí do 5 rokov hospitalizovaných s dg. rotavírusová gastroenteritída, alebo s kolektívnou ochranou neočkovaných detí.
Záver: Bez zmeny v spôsobe hradenia vakcíny neovplyvníme cirkuláciu RV, neznížime
počet hospitalizovaných pre RVGE, neznížime komplikácie/úmrtia pre RVGE, nezabránime
nozokomiálnym RVGE a nezabezpečíme kolektívnu ochranu nezaočkovaných detí.
Úvod
Rotavírus (RV) je najčastejší patogén gastroenteritíd GE) u detí do 5 rokov veku. Hospitalizácia pre rotavírusovú gastroenteritídu (RVGE) je rovnaká v rozvojových aj vyspelých krajinách, tovrí asi 40% zo všetkých GE. RV spôsobuje takmer polovicu úmrtí na hnačku u detí
do 5 rokov, najviac u nízko-prijmových skupín, riziko dehydratácie je vyššie ako pri iných
GE. Omeškanie adekvátnej liečby zvyšuje riziko komplikácie (1,2.3,4). RVGE nemožno
účinne ovplyvniť ani podávaním ATB ani sprísnením enviromentálnej hygieny (dezinfekcia,
BOT, hygiena rúk,...), možno im účinne predchádzať iba očkovaním. Orálne padávané živé
oslabené vakcíny, ktoré napodobnia prirodzenú infekciu, poskytujú najlepšiu ochranu proti
rotavírusu. V Európe sú od roku 2006 dostupné dve vakcíny, začiatkom roku 2014 bolo celopopulačne očkovanie zabezpečené v Rakúsku, Belgicku, Luxembursku, Fínsku, Grécku,
Nórsku, Veľkej Británii a v niektorých štátoch Nemecka. V europskom regióne Svetovej
zdravotníckej organizácie sa používa očkovanie proti rotavírovým infekciam v rámci národných očkovacích programov a je plne hradené všetkým kojencom ešte v týchto štátoch:
Arménsko, Gruzínsko, Moldavsko (5).
Materiál a metódy:
Boli analyzované všetky prípady RVGE hlásené do EPIS (Epidemiologického
informačného systému prenosných ochorení v SR) za roky 2009-2013 (metadataset RVGE).
Súbor tvorilo 11 967 prípadov. Ďalej bola analyzovaná zaočkovanosť detí z pravidelnej ročnej
149

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

kontroly očkovania. Genotypová distribúcia a jej zmeny boli sladované zo vzoriek stolíc,
odobraných v Trenčianskom regione vrámci sentinelovej surveillance.
Cieľom bolo analyzovať situáciu 8 rokov po registrácii RV vakcín v SR a zistiť, či a ako
očkovanie ovplyvnilo celkové epidemiologické dáta v RVGE.
Výsledky
V rokoch 2009-2013 bolo v EPIS nahlásených 11 967 prípadov, ročný priemer je 2393
prípadov u detí do 5 rokov (rozpätie 1803-3222). Prevažná väčšina - ročne 1889 (78,9%)
prípadov (rozpätie 1367-2496) boli hospitalizované prípady. Z nich priemerne 307 (16,2%)
prípadov (rozpätie 241-481) bolo nozokomiálnych. Priemerný vek dieťaťa s N-RVGE bol
11,4 mesiaca (rozpätie 8,5-15,9), kým s komunitnou 21,5 mesiaca (rozpätie 20,8-22,8),
vekový rozdiel medzi komunitnou a nozokomiálnou bol 10,1 mesiaca.
Chorobnosť bola najvyššia u 0-ročných detí 1534,5/100 000 (rozpätie 1113,5-1930,9) a 1-4
ročných detí 660,9/100 000 (rozpätie 512,8-971,8), celková chorobnosť detí do 5 rokov bola
840,1/100 000 (rozpätie 643,5-1125,3). Z podielu hospitalizovaných (78,9%) a ambulantne
liečených (21,1%) detí sa dá predpokladať, že podiel ambulantných prípadov je
podhodnotený. Podľa modelu vytvoreného Soriano-Gabarró by mali predstavovať
osemnásobok hospitalizovaných, čo by v prepočte z priemerných dát získaných v rokoch
2009-2013 predstavovalo v SR 15 112 detí ošetrených ambulantne pre diagnózu RVGE
ročne. Domáce ošetrenie bez návštevy lekára by si vyžiadalo 60 448 ochorení u detí do 5
rokov. V ambulantnej zložke sa laboratórnemu potvrdeniu etiológie nevenuje dostatočná
pozornosť a to je aj dôvod, prečo sú menej často hlásené.
Z celkového počtu 11 967 prípadov RVGE v rokoch 2009-2013 bolo zaznamenaných 63
(0,5%) prípadov u očkovaných detí. Priemerný interval od očkovania po ochorenie bol 547
dní (17,9 mesiaca). Ostatných 11 904 prípadov bolo u neočkovaných detí (99,5%).
Od roku 2006 je zavedené očkovanie v SR. Podľa kontroly očkovania proporcia
zaočkovaných detí postupne stúpala, avšak celoštátne dosiahla v roku 2013 iba 17,5%.
Očkovanie je rodičmi prijímané pozitívne, dôvodom nízkej zaočkovanosti je minimálna účasť
zdravotných poisťovní na úhrade (cca 20% z ceny). Distribúcia v krajoch nie je rovnomerná,
východná časť Slovenska má nižšiu zaočkovanosť ako západná, čo odráža ekonomickú silu
obyvateľstva. Tento trend je dlhodobý. Potvrdzuje, že hlavným dôvodom nízkej
zaočkovanosti je vysoká miera úhrady vakcíny rodičmi (80%). Prirodzená schopnosť rodičov
uhradiť vakcínu sa znižuje s klesajúcou ekonomickou silou naprieč krajinou (tab. 1.).
V rámci sentinelovej surveillance RVGE u hospitalizovaných detí do 5 rokov
v trenčianskom regióne (spádovú územie 3 okresov s 10 355 deťmi do 5 rokov veku) bola
vykonávaná aj genotypizácia izolovaných kmeňov rotavírusov metódou nested real time PCR
(vykonalo Národné referenčné centrum pre enterálne vírusy Úradu verejného zdravotníctva
SR - NRC UVZ SR) v celkovom počte 354 vzoriek. Na testovanie boli použité primery pre
typy: G1, G2, G3, G4, G9, P4, P6 a P8. Najvyšší podiel tvoril genotyp G1[P8] (33,6%),
G2[P4] (21,2%) a G4[P8] (10,7%). Genotyp G1[P8] dominoval vo všetkých rokoch
s výnimkou roku 2011, kedy došlo k výmene za genotyp G2[P4], v nasledujúcich rokoch opäť
dominoval G1[P8] (obr. 1) (31). V iných regiónoch Slovenska bol izolovaný aj typ G9P[6]
(osobná informácia od Mgr. Jany Göcseovej, PhD, NRC pre enterovírusy UVZ SR
Bratislava.)
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Tabuľka 1. Epidemiologická charakteristika RVGE v SR u detí < 5 rokov
2009
2010
2011
2012

2013

Spolu

Priemer

RVGE ˂ 5 r. deti -abs.*

1888

1803

3222

2557

2497

11967

2393

chorobnosť/100 000

692,7

643,5

1125,3

883,1

855,8

_

840,1

717

679

1025

1012

1078

4511

902,2

chorobnosť/100 000

1254,6

1113,5

1703,7

1670,0

1930,9

_

1534,5

RVGE: 1 - 4 r. deti - abs.*

1171

1124

2197

1545

1419

7456

1491,2

chorobnosť/100 000

543,6

512,8

971,8

674,8

601,4

_

660,9

RVGE ambulantné - abs.*

403

436

726

493

463

2521

504

RVGE hospitalizované - abs.*

1485

1367

2496

2064

2034

9446

1889

- z toho N_RVGE

262

241

291

258

481

1533

307

priemerný vek N_RVGE (v mes. )

10,5

10

15,9

12,2

8,5

_

11,4

- z toho K_RVGE

1223

1126

2205

1806

1553

7913

1583

21,1

21,7

22,8

21,1

20,8

_

21,5

17,6

17,6

11,7

12,5

23,7

_

16,2

23
(0,9%)
26,2

65
(0,5%)
_

10,5
(0,5%)
20,5

RVGE: 0 r. deti - abs.*

priemerný vek K-RVGE (v mes.)
proporcia N_RVGE z hospital.
(v %)*
RVGE u očkovaných - abs (%)*
- priemerný vek (v mes.)
RVGE u neočkovaných - abs (%)*

16,4

19,9

19,1

23
(0,9%)
21

1887
(99,9%)

1796
(99,6%)

3213
(99,7%)

2534
(99,1%)

2474
(99,1%)

9397
(95,5%)

1984
(95,5%)

22,7

20,6

18,5

_

20,4

409

487

779

_

547

15,7%

15,9%

17,5%

_

13,6%

1 (0,1%) 7 (0,4%) 9 (0,3%)

- priemerný vek ( v mes.)
20,0
20,1
interval: očkovanie-ochorenie
343
N
( dni)*
Zaočkovanosť 0 ročných
6,5%
12,4%
detí (%)**
* dáta z EPIS, ** dáta z kontroly očkovania v SR

Obrázok 1. Distribúcia genotypov rotavírusov izolovaných v SR
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Diskusia
Implementácia rotavírusových vakcín bola dôležitým krokom k zníženiu výskytu klinicky
významných RVGE. Výroba prvej RV vakcíny Rotashield sa ukončila, predchádzalo tomu
zistenie zvýšeného rizika rozvoja invaginácie v postlicenčnom období. Klinické skúšky
nových rotavírusových vakcín si následne vyžadovali zvýšené požiadavky na bezpečnosť a
výskyt nežiaducich reakcií. Nové 2 rotavírusové vakcíny (monovalentnáRV1 a pentavalentná
RV5) sa ukázali bezpečné a účinné v klinických skúškach u viac ako 60 000 dojčiat pre každú
vakcínu v oboch Amerikách a Európe. Tieto vakcíny boli schválené a licencované vo viac ako
80 krajinách, vo viacerých krajínách sú v národných imunizačných programoch odporučené
pre celoplošné očkovanie (1,6).
Pri súčasnom pomere benefitu a rizika očkovania odporúča Medzinárodná poradná komisia
pre bezpečnosť očkovacích látok pri Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO Global Advisory Committee for Vaccine Safety) aj Poradný výbor pre imunizáciu v USA (ACIP – Advisory Committee on Immunization Practices) očkovanie všetkých zdravých dojčiat (6).
RV je pričinou závažnej gastroenteritídy v prvých rokoch života. Prvá infekcia je
zvyčajne spojená z hnačkou, ktorá môže mať závažný priebeh s nepredvídateľne rýchlou
progresiou do život ohrozujúce dehydratácie. Sezónny výskyt kulminuje v období vrcholov
výskytu chrípky a chrípke podobných respiračných ochorení, výsledkom je preťaženie pediatrických služieb, vznik epidémií, zvlášť na pediatrických pracoviskách, v zariadeniach
predškolskej starostlivosti a sociálnych inštitúciách.
RV je nielen príčinou závažných gastroenteritíd, ale u malých detí hospitalizovaných na
destských oddeleniach je zvyčajne najčastejšou príčinou nozokomiálnych nákaz. Dôsledkom
býva predĺženie hospitalizácie, rehospitalizácia až uzatvorenie oddelenia.
Závažná je ekonomická záťaž, nepriame náklady súvisiace s RVGE viacnásobne
prekračujú priame náklady na liečbu infekcie.
Celoplošné očkovanie v niektorých krajinách (Mexiko, USA, Rakúsko, Belgicko) jasne
ukázalo účinnosť očkovania, ktorá sa prejavila znížením úmrtnosti na RVGE, znížením
chorobnosti, radikálnym poklesom hospitlizácií ale aj nepriamym efektom pre neočkovanú
populáciu v podobe ochrany kolektívnou imunitou (7,8,9,10) .
Sedem rokov po uvedení rotavírusových vakcín v Európe sú výrazne rozdiely medzi percentom zaočkovania detí v rôznych krajinách. Osem krajín EÚ realizuje celoplošné očkovanie, ostatné sú v rôznom stupni. (11).
Zavedenia vakcíny do IP krajín viedlo k redukcii všetkých GE u detí do 5 rokov (Austrália:
20-40%, Brazília: 17-55%, Panama: 37%, JAR: 32-33%, USA: 25-50%), k redukcii RVGE u
detí do 5 rokov (Austrália: 50-70%, Rakúsko: 73-92%, Belgicko: 49-78%, EL Salvador: 6981%, USA: 60-83%), k redukcii úmrtí na RVGE u detí do 5 rokov (Brazília: 22-39%, Mexiko: 46-56%, Panama: 32-50%), ale znížil sa aj podiel nozokomiálnych prenosov a podiel prenosov na neočkované deti, teda objavil sa fenomén kolektívnej ochrany (1,7,8,9,10) .
Na Slovensku je situácia iná. Osem rokov po zavedení vakcíny na Slovensku chránime
jednotlivé deti, avšak nechránime populáciu. Pri súčasnom spôsobe hradenia vakcíny, kedy je
rozhodujúca záťaž ponechaná na rodičoch, vakcína nebude dostupná pre všetky deti, zvlášť
pre deti z nízkoprijmových skupín. Bez zmeny v spôsobe hradenia vakcíny neovplyvníme
cirkuláciu RV, neznížime počet hospitalizovaných pre RVGE, neznížime komplikácie/úmrtia
pre RVGE, nezabránime nozokomiálnym RVGE (riziko u zdravotne a sociálne hendokepovaných detí) a nezabezpečíme kolektívnu ochranu.
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VEDOMOSTI ŠTUDENTOV LEKÁRSKEJ FAKULTY O PREVENCII
KARCINÓMU KRČKA MATERNICE
V. Švihrová, A. Kovaničová, V. Szabóová, H. Hudečková
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Abstrakt
Úvod: Karcinóm krčka maternice je vo svete druhým najčastejším nádorovým ochorením
u žien. Cieľom práce bolo zistiť či sú rozdiely vo vedomostiach medzi všeobecnou populáciou
vysokoškolákov, reprezentovanou študentmi prvých dvoch ročníkov a edukovanou populáciou,
reprezentovanou študentmi posledných dvoch ročníkov lekárskej fakulty.
Materiál a metódy: Na zber informácií bol použitý dotazník vlastnej konštrukcie. Zverejnený
bol prostredníctvom sociálnej siete. Respondenti boli rozdelení do dvoch skupín – skupina A
študenti 1. a 2.ročníka, skupina B študenti 5. a 6.ročníka.
Výsledky: Analyzovaných bolo celkovo 123 dotazníkov. Výsledky ukázali dobré vedomosti
o karcinóme krčka maternice. Menej správnych odpovedí bolo zaznamenaných u študentov
nižších ročníkov. Signifikantné rozdiely boli zistené pri otázkach týkajúcich sa prvej preventívnej prehliadky a Pap testu. Informácie získavali študenti najčastejšie z internetu a počas štúdia
na predmete gynekológia a pôrodníctvo.
Závery: Lepšie vedomosti preukázali podľa očakávania študenti posledných dvoch ročníkov
štúdia, čo svedčí o význame a vplyve štúdia na získavanie informácií o tejto problematike.
Úvod
Karcinóm krčka maternice je vo svete druhým najčastejším nádorovým ochorením u žien.
Postihuje predovšetkým mladé ženy v produktívnom veku. Dnes poznáme presnú etiológiu
tohto ochorenia a kofaktory, spolupodieľajúce sa na vzniku ochorenia. Za väčšinou prípadov
karcinómu krčka maternice je perzistujúca infekcia vysoko rizikovými onkogénnymi typmi
ľudského papilomavírusu (HPV – human papilloma virus). Odhaduje sa, že viac ako 80 %
populácie niekedy vo svojom živote prekonalo HPV infekciu. Infekcia HPV patrí medzi najčastejšie pohlavne prenosné ochorenia. Uvádza sa však, že 5 až 10 % detí sa nakazí onkogénnym typom HPV ešte pred začatím pohlavného života (3). Muži sú predovšetkým prenášačmi
infekcie, pričom u žien je oveľa vyššie riziko vzniku onkologického ochorenia. Infekcia u
väčšiny žien spravidla prebieha bez viditeľných prejavov, organizmus ju vie prirodzene
zvládnuť. Pretrvávanie infekcie vysokorizikovými typmi HPV spôsobí u žien najskôr abnormálne zmeny v bunkách krčku maternice a postupne vývoj rakoviny. K cytologickým zmenám dochádza u približne 10 % infikovaných žien, pričom karcinóm sa vyvinie u 1 %. Na
Slovensku máme k dispozícií všetky nástroje prevencie karcinómu krčka maternice – primárnej i sekundárnej (12). Napriek rôznym kampaniam a informáciám uverejňovaným
v médiách, nie sú uvedené možnosti prevencie ženami dostatočne využívané. Zaujímalo nás
preto, aké informácie o možnostiach prevencie karcinómu krčka maternice majú budúci lekári
– študenti lekárskej fakulty. Cieľom práce bolo zistiť aké sú vedomosti a či sú rozdiely medzi
všeobecnou populáciou, reprezentovanou študentmi prvých dvoch ročníkov lekárskej fakulty
a edukovanou populáciou, reprezentovanou študentmi posledných dvoch ročníkov štúdia na
lekárskej fakulte.
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Materiál a metódy
Na zber informácií o vedomostiach študentov o možnostiach prevencie rakoviny krčka
maternice sme použili dotazníkovú metódu (dotazník vlastnej konštrukcie). Dotazník obsahoval 20 otázok a bol zverejnený prostredníctvom sociálnej siete v januári a februári roku 2014
pre približne 400 študentov našej fakulty v súkromných skupinách. Dotazník obsahoval celkovo 20 otázok. Skladal sa z 15 otázok s uzavretou voľbou odpovedí, jednej otázky
s otvorenou voľbou odpovede, jednej otázky s polootvorenou voľbou odpovede a troch kategorizačných (demografických) položiek. Respondentov sme rozdelili do dvoch skupín za účelom porovnania ich vedomostí – prvú skupinu (A) tvorili študenti 1. a 2.ročníka, druhú skupinu (B) tvorili študenti 5. a 6.ročníka. Na porovnanie početnosti správnych odpovedí medzi
skupinami bol použitý chí-kvadrát test. Za štatisticky významnú sme pokladali hodnotu p <
0,05.
Výsledky
Kompletne vyplnený dotazník sme získali od 123 študentov vo veku od 17 do 26 rokov.
Dotazník vyplnilo 31 mužov a 92 žien. Skupinu A reprezentovalo 65 študentov z 1.
a 2.ročníka, skupinu B 58 študentov z 5. a 6.ročníka.
Obrázok 1. Percentuálne vyhodnotenie správnych odpovedí študentov na vybrané otázky dotazníka
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Na otázku „Čo najčastejšie spôsobuje rakovinu krčka maternice?“ správnu možnosť (infekcia HPV) uviedlo 98,5 % študentov skupiny A, 100,0 % študentov skupiny B, rozdiel nebol štatisticky signifikantný (p=1,0000) (obr. 1). Pýtali sme sa tiež, u koho sa infekcia môže
vyskytnúť. Správne (u oboch pohlaví) odpovedalo 85,5 % študentov skupiny A, 93,1 % študentov skupiny B, rozdiely neboli štatisticky signifikantné (p=0,2304).
Ďalšia otázka bola zameraná na vedomosti o primárnej prevencii karcinómu krčka maternice – na očkovanie. Na otázku, či je na Slovensku možnosť očkovania proti HPV infekcii,
správne odpovedalo 87,3 % študentov skupiny A, 91,4 % skupiny B. Rozdiel nebol štatisticky
signifikantný (p=0,5509). Pri otázke aký je najvhodnejší vek na očkovanie správnu možnosť
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(9 až 13 rokov) uviedlo 85,5 % študentov skupiny A, 84,5 % študentov skupiny B. Rozdiel
nebol štatisticky signifikantný (p=1,0000).
Rozdiely vo vedomostiach sme zistili pri otázke, od akého veku má žena nárok na poisťovňou plne hradenú gynekologickú prehliadku. Správnu odpoveď uviedlo 35,4 % študentov
skupiny A, 60,3 % študentov skupiny B, rozdiel bol štatisticky signifikantný (p=0,0069).
V ďalšej otázke sme sa pýtali, ako často môžu ženy absolvovať poisťovňou hradené preventívne gynekologické prehliadky. Správnu odpoveď uviedlo 87,7 % študentov zo skupiny A,
94,8 % študentov zo skupiny B, rozdiel nebol štatisticky signifikantný (p=0,2137). Ďalej nás
zaujímalo, či študenti už niekedy počuli o teste podľa Papanicolaoua. O Pap teste počulo 32,3
% študentov skupiny A, 82,8 % študentov skupiny B. Rozdiel bol štatisticky významný
(p=0,0001).
Tabuľka 1. Odpovede študentov na otázku, odkiaľ získali najviac informácii o karcinóme krčka maternice
odpoveď
počet študentov
počet študentov v %

odborná literatúra

časopisy, noviny

internet

môj lekár

iné

55

38

65

36

25

44,7 %

30,9 %

52,9 %

29,3 %

20,3 %

V závere sme sa pýtali odkiaľ študenti získali najviac informácii o karcinóme krčka
maternice (tabuľka 1). Na výber bolo viacero možností: najviac študentov uviedlo, že informácie o karcinóme krčka maternice majú predovšetkým z internetu (52,9 % študentov), druhou najčastejšou odpoveďou bola odborná literatúra (44,7 %), treťou odpoveďou v poradí boli
časopisy a noviny (30,9 %) a až na štvrtom mieste bola odpoveď môj lekár (29,3 %). Možnosť iné a doplnenie vlastnej odpovede označilo 20,3 % študentov. Študenti najčastejšie dopísali, že nevedia presne, odkiaľ tieto informácie majú, ale tiež, že tieto informácie získali
v škole od pedagógov.
Tabuľka 2 Najčastejšie vyučovacie predmety, na ktorých sa podľa študentov preberala problematika karcinómu krčka maternice
predmet
počet študentov
počet študentov v %
gynekológia
40
32,5 %
patologická anatómia
35
28,5 %
biológia
20
16,3 %
imunológia a mikrobiológia
10
8,13 %
epidemiológia
4
3,3 %
dermatovenerológia
4
3,3 %
iné
17
13,8 %
ešte na žiadnom
35
28,5 %

V tabuľke 2 je zobrazený prehľad najčastejších odpovedí študentov na otázku, na ktorých
predmetoch sa o karcinóme krčka maternice počas štúdia na lekárskej fakulte učili. Najčastejšie študenti uviedli predmet gynekológia a pôrodníctvo (32,5 %), pričom všetci študenti boli
zo skupiny B (predmet je vyučovaný od 5.ročníka). Druhou najčastejšou odpoveďou bol
predmet patologická anatómia (28,5 %), tú taktiež uvádzali študenti vyšších ročníkov (predmet je vyučovaný od 3.ročníka). Rovnaký počet študentov (28,5 %) však uviedlo, že sa
o tomto ochorení neučilo na žiadnom predmete – jeden študent bol zo skupiny B, všetci ostatní boli študenti skupiny A. Predmet lekárska biológia, ktorý je vyučovaný v 1. ročníku štúdia,
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uvádzali študenti skupiny A i B. Všetky študentmi uvádzané predmety, s výnimkou predmetu
lekárska biológia, absolvujú študenti od tretieho ročníka vyššie.
Diskusia
Karcinóm krčka maternice patrí medzi tzv. preventabilné ochorenia. Prevencia je možná
ako primárna, tak i sekundárna. Nakoľko za hlavnú príčinu vzniku karcinómu krčka maternice
sa považuje infekcia onkogénnymi typmi HPV, primárnou prevenciou, ktorej cieľom je zabrániť vzniku karcinómu, je v prípade karcinómu krčka maternice očkovanie. HPV vakcína je
v súčasnosti zatiaľ jedinou protinádorovou vakcínou. Očkovanie proti karcinómu krčka maternice slúži na ochranu pred budúcou infekciou vysokorizikovými typmi HPV, nie proti samotnému karcinómu.
Sekundárna prevencia zahŕňa opatrenia, ktoré umožnia skorú detekciu a rýchlu intervenciu.
Pri karcinóme krčka maternice sú to preventívne prehliadky a cytologický skríning. Prostredníctvom skríningu sa zo všetkých zhubných nádorov dá veľmi účinne kontrolovať práve karcinóm krčka maternice. Pri vhodnej aplikácii skríningu do praxe je možné znížiť výskyt neskorých foriem karcinómu krčka maternice až o 50 až 80 % (7). Preto úlohou skríningu nie je
odhalenie karcinómu v neskorých štádiách, ale odhalenie ešte predrakovinových stavov.
Nakoľko prevencia – či už primárna alebo sekundárna – má veľký význam u žien, zaujímalo nás, aké majú vedomosti o možnostiach prevencie budúci lekári – študenti našej lekárskej
fakulty. V nami vykonanom prieskume 99,2 % študentov poznalo etiológiu rakoviny krčka
maternice a 86,7 % vedelo určiť, aké typy ochorenia spôsobuje celá skupina HPV vírusov.
O Pap teste počulo 32,3 % študentov z 1.a 2. ročníka a 82,8% žiakov študentov 5. a 6.ročníka.
Môžeme usudzovať, že študenti sa s touto informáciou stretli pravdepodobne až na predmetoch vo vyšších ročníkoch, pretože sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel v prospech
študentov vyšších ročníkov. V prieskume u zdravotníckych pracovníkov z Mulago Hospital
v Ugande z roku 2006, 83 % respondentov preukázalo vedomosti o skríningu pomocou Pap
sterov (8). Naši študenti vyšších ročníkov preukázali porovnateľné vedomosti. V čínskej štúdii z 1878 oslovených študentov lekárskej fakulty 80,1 % malo vedomosti o skríningu karcinómu cervixu, ale o možnosti prevencie očkovaním vedelo 48,8 % (9). Štúdia realizovaná
v Srbsku porovnávala vedomosti o príčinách vzniku karcinómu cervixu, možnostiach jeho
skríningu a prevencie očkovaním u študentov zdravotníckej školy, u pôrodných asistentiek
a u žien všeobecnej populácie. Viac ako štyri správne odpovede dosiahlo 83,8 % študentov,
ale len 35,3 % pôrodných asistentiek a len 22,7 % žien (2). V podobnej štúdii realizovanej
v Saudskej Arábii, zameranej na vedomosti študentov lekárskej fakulty, 57,8 % malo vedomosti o rizikových faktoroch karcinómu cervixu, 55,4 % správne odpovedalo na otázku súvislosti medzi HPV infekciou a karcinómom cervixu (1).
Študentov sme sa pýtali na výskyt infekcie v závislosti od pohlavia. Správnu odpoveď
(„u oboch pohlaví“) označilo 85,5 % mladších študentov a 93,1 % študentov vyšších ročníkov. V prieskume vykonanom na Bilim univerzite v Istanbule v roku 2012, sa zúčastnilo spolu 603 respondentov – zdravotníckych pracovníkov, študentov medicíny a ošetrovateľstva. Zo
žien 41,6 % odpovedalo, že HPV infekcia postihuje len ženy a 39,3 % odpovedalo, že postihuje obe pohlavia. Z mužov odpovedalo 33,6 %, že HPV sa vyskytuje len u žien a 39,3 %
odpovedalo, že u oboch pohlaví (4). Oproti týmto výsledkom majú naši študenti lepšie vedomosti.
Na otázku či je na Slovensku možnosť očkovania proti HPV, odpovedalo 89,4 % študentov
správne, 87,3 % študentov z 1. a 2. ročníka a 91,4 % študentov z 5. a 6. ročníka. V prieskume
vykonanom u študentiek z univerzite v Krakove, vo veku 17 až 26 rokov, na otázku, či už
počuli o vakcinácií proti rakovine krčka maternice, odpovedalo áno len 69,9 % a nie 30,1 %
(6). Na Slovensku bola v rokoch 2010 a 2011 realizovaná štúdia na ôsmych stredných ško157
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lách, zameraná na vedomosti o očkovaní proti HPV. Zo 432 dievčat väčšina (93,9 %) bola
oboznámená s možnosťou očkovania, avšak len 5,8 % dievčat bolo aj zaočkovaných (5).
Na Slovensku je ročne novodiagnostikovaných viac ako 600 prípadov karcinómu krčka
maternice, mortalita predstavuje cca 200 prípadov ročne. Napriek dostupným možnostiam
primárnej prevencie (očkovanie) a sekundárnej prevencie (legislatívne zabezpečený skríning
karcinómu krčka maternice ako súčasť preventívnych prehliadok u žien) sa nedarí dosiahnuť
významnejšie zníženie morbidity a mortality. Mnoho pacientok sa nezúčastňuje pravidelne
preventívnych gynekologických prehliadok. Podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne
za rok 2012 absolvovalo gynekologickú preventívnu prehliadku len 38,2 % žien (11). V roku
2013 podľa údajov zo zdravotnej poisťovne Dôvera absolvovalo gynekologickú prehliadku 43
% z celkového počtu žien, ktoré mali na jej absolvovanie nárok (10).
Záver
Výsledky nášho prieskumu, pri porovnávaní odpovedí s podobnými prieskumami vykonanými v iných krajinách, preukázali porovnateľné, resp. lepšie vedomosti našich študentov.
Počas štúdia na fakulte najviac študentov získalo informácie o karcinóme krčka maternice na
predmete gynekológia a pôrodníctvo, predmet je vyučovaný od 5.ročníka. Slabšie vedomosti
sme zistili vo vedomostiach študentov prvých dvoch ročníkov štúdia, ktorí z pohľadu zdravotníckeho vzdelávania predstavujú všeobecnú populáciu vysokoškolákov. Lepšie vedomosti
preukázali podľa očakávania študenti posledných dvoch ročníkov štúdia. Svedčí to o význame
a vplyve štúdia na získavanie informácií o tejto problematike.
Táto práca bola podporená projektom "Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)", ITMS kód: 26220220187 "Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ".
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VÝVOJ NÁKLADOV NA LIEČBU NEKOMPLIKOVANEJ VARICELLY
V. Švihrová, H. Hudečková
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Abstrakt
Úvod: Cieľom práce bolo analyzovať priame a nepriame náklady na ambulantnú liečbu
nekomplikovanej varicelly na Slovensku v roku 2013 a porovnať ich s nákladmi v roku 2007.
Materiál a metódy: Údaje boli získané z Epidemiologického informačného systému Slovenskej republiky. Priame náklady zahŕňali výdavky na ambulantnú liečbu a priemernú úhradu kapitácie podľa vekových skupín. Nepriame náklady zahŕňali príspevok na ošetrenie člena
rodiny a nevytvorený hrubý domáci produkt pri 10-dňovej starostlivosti, resp. pracovnej neschopnosti
Výsledky: Priemerné priame náklady v roku 2013 predstavovali 12,27 Eur, čo je nárast
oproti roku 2007 o 108 %. Priemerné nepriame náklady dosiahli v roku 2013 spolu 419,90
eur, čo je o 21 % viac ako v roku 2007.
Závery: Náklady na liečbu nekomplikovanej varicelly stúpajú pre zvyšujúce sa priame
i nepriame náklady. Predstavujú tak nielen zdravotnú, ale i sociálnu a ekonomickú záťaž pre
rodinu a spoločnosť.
Úvod
Varicella patrí na Slovensku i vo svete k najčastejším infekčným ochoreniam. Pôvodcom ochorenia je varicella-zoster vírus (VZV), ktorý spôsobuje ovčie kiahne (varicella), zvyčajne v detstve, a herpes zoster (pásový opar), zvyčajne oveľa neskôr v dospelosti. Ochorenie
je vysoko kontagiózne, až 90 % vnímavých kontaktov ochorie. Vo svete sa výskyt varicelly
odhaduje na cca 140 miliónov prípadov ročne, t.j. cca 2 % celej populácie (10,17). Infekcia sa
častejšie vyskytuje v detskom veku, kedy je priebeh ochorenia spravidla nekomplikovaný. So
stúpajúcim vekom klesá incidencia, ale stúpa počet komplikovaných prípadov ochorenia ako
napr. meningitída, encefalitída, pneumónia. Komplikovaný priebeh ochorenia spojený
s nutnosťou hospitalizácie pacienta sa uvádza v 2 až 4 % prípadov, čo predstavuje cca 4,2
miliónov prípadov ročne a globálnu úmrtnosť cca 4 200 prípadov ročne (10). Na Slovensku je
hlásených okolo 18 tisíc prípadov za rok, t.j. 0,4 % celej populácie. Približne 94 % prípadov
je hlásených v detskom veku a 6 % u dospelých (15).
Cieľom práce bolo analyzovať priame a nepriame náklady na liečbu nekomplikovanej varicelly na Slovensku v roku 2013 a porovnať ich s nákladmi v roku 2007.
Materiál a metódy
Z údajov Epidemiologického informačného systému (EPIS) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sme zistili počet hlásených prípadov varicelly v Slovenskej republike podľa vekových skupín za obdobie rokov 1997 až 2014. Vstupné kritériá na zachytenie ochorenia boli infekčné ochorenia, diagnózy podľa MKCH 10: varicella B01, varicellová
meningitída B01.0, varicellová encefalitída B01.1, varicellový zápal pľúc B01.2, varicella
s inými komplikáciami B01.8, varicella bez komplikácie B01.9, obdobie rokov 1997 až 2014.
Podľa vstupných kritérií bola vyhodnotená chorobnosť na 100 000 obyvateľov a absolútne
počty ochorení v jednotlivých vekových skupinách.
Ďalej sme vyhodnotili náklady na liečebno-preventívnu starostlivosť z hlásených prípadov za
rok 2007 a 2013. Na základe platných právnych predpisov v systéme zdravotného a sociálneho
poistenia sme vypočítali priemerné priame a minimálne nepriame náklady na liečbu nekompli160
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kovanej varicely v roku 2013 a porovnali ich s doplnenými údajmi podľa nami publikovanej
práce za rok 2007 (12). Rok 2013 bol zvolený vzhľadom k dostupnosti údajov o platbách zdravotných poisťovní za výkony poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Za účelom výpočtov priamych a nepriamych nákladov sme vytvorili 9 vekových skupín hlásených prípadov varicelly: 0
roční, 1-4 roční, 5-14 roční, 15-18 roční, 19-50 roční, 51-60 roční, 61-62 roční, 63-80 roční
a nad 81 rokov veku. Rozdelenie bolo potrebné z dôvodu odlišnej kapitačnej platby vzhľadom
k veku a z dôvodu identifikovania prípadov v produktívnom veku.
Priame náklady zahŕňajú náklady na liečbu pacienta v domácom prostredí – náklady na
predpísané lieky (antipyretiká, lokálne a celkové antihistaminiká, hradené zo zdravotného
poistenia, resp. rodičmi chorého dieťaťa) a priemernú úhradu kapitácie v jednotlivých vekových skupinách. Údaje o liečbe boli získané od všeobecných lekárov pre deti a dorast v okrese
Martin. Údaje o priemernej cene kapitácie za tri zdravotné poisťovne boli získané zo správy
ÚDZS o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia v roku 2013 (13).
Nepriame náklady zahŕňajú náklady hradené na nemocenské dávky – príspevok pri ošetrovaní člena rodiny (OČR) z nemocenského fondu Sociálnej poisťovne, ktorý je vyplácaný i pri
dlhšie trvajúcom ochorení maximálne 10 dní a predstavuje 55 % denného vymeriavacieho
základu (18). Pri výpočtoch nákladov na príspevok pri ošetrovaní člena rodiny sme analyzovali vekovú skupiny detí od 1 do 14 rokov veku, v ktorej je najväčší predpoklad ošetrovania
dieťaťa rodičom. Pri kalkulácii straty produktivity, t.j. absencie v práci počas OČR, sme vychádzali z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (hodnota hrubého domáceho produktu na obyvateľa v danom roku) (11). Pri výpočtoch sme analyzovali vekové skupiny od 1
do 14 rokov veku (predpoklad – rodič na OČR) a od 19 do 62 rokov veku (produktívny vek).
Výsledky
Za obdobie rokov 1997 až 2014 má hlásená chorobnosť na varicellu mierne klesajúci trend
(graf 1) .

chorobnosť / 100 000 obyvateľov

Graf 1. Hlásená chorobnosť na varicellu (dg B01) na Slovensku, roky 1997 – 2014 (zdroj: EPIS)
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Podiel hlásených ochorení v jednotlivých vekových skupinách je najväčší vo vekovej skupine 5-9 rokov. Percentuálne zastúpenie hlásených nekomplikovaných prípadov varicelly za roky
2007 a 2013 podľa zadefinovaného delenia na deväť vekových skupín uvádzame v grafe 2.
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Graf 2. Výskyt varicelly na Slovensku podľa vekových skupín, roky 2007 a 2013 (zdroj: EPIS, vlastné
výpočty)
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Priemerné priame náklady na ambulantnú liečbu nekomplikovanej varicelly predstavovali
v roku 2013 spolu 12,27 Eur na jeden hlásený prípad, čo znamená nárast o viac ako 100 %
oproti roku 2007 (v roku 2007 predstavovali priemerné priame náklady prepočítané na eurá
5,91 Eur).
Priemerný príspevok Sociálnej poisťovne pri ošetrovaní člena rodiny v roku 2013 bol 75
Eur na 1 prípad (10 dní OČR), čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2007 o takmer 50
% (v roku 2007 bol priemerný príspevok 50 Eur). Strata produktivity práce, t.j. nevytvorený
hrubý domáci produkt v roku 2013 dosiahol 419,90 Eur na jeden hlásený prípad varicelly
(v roku 2007 to bolo 347,32 Eur), čo predstavuje nárast o 21 %.
Porovnanie celkových nákladov na ambulantnú liečbu nekomplikovanej varicelly na Slovensku v rokoch 2007 a 2013 je uvedené v tabuľke 1.
Tabuľka 1. Porovnanie celkových nákladov na ambulantnú liečbu nekomplikovanej varicelly, roky
2007 a 2013
NÁKLADY SPOLU (€)

2007

2013

zmena 2007, 2013 (%)

priame náklady / hlásený prípad

5,91

12,27

+ 108

nepriame náklady / príslušný prípad (OČR )

50,06

75,00

+ 50

nepriame náklady / príslušný prípad (nevytvorený HDP) 319,20

372,60

+ 17

nepriame náklady spolu / hlásený prípad

347,32

419,90

+ 21

SPOLU / hlásený prípad

353,23

432,17

+22

Diskusia
Varicella je považovaná za ochorenie s miernym priebehom najmä v detskom veku. Pri
nekomplikovanom priebehu ochorenia sa v liečbe ordinuje izolácia chorého v domácom prostredí a symptomatické opatrenia, ako je dostatočný prísun tekutín, znižovanie telesnej teploty, podávanie liekov znižujúcich svrbenie. Cieľom je zabrániť rozneseniu infekcie do očí,
nosa, genitálnej oblasti a zamedziť sekundárnej infekcii vyrážok. Akútna fáza ochorenia trvá
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približne 7 dní, doba liečby a rekonvalescencie pri nekomplikovanom priebehu predstavuje
približne 14 dní (2,8,17). Ambulantná liečba nekomplikovaného ochorenia predstavuje pre
spoločnosť priame a nepriame náklady. Napríklad v Kanade tvorili priame náklady v roku
1999 cca 10 % z celkových nákladov na ambulantnú starostlivosť detí s varicellou, t.j. cca 34
Eur na prípad (9). V Nemecku boli v roku 2005 vyčíslené priame náklady len na predpísané
lieky 11 Eur na pacienta, vo Francúzsku 13 Eur (4). Na Slovensku podľa našich údajov predstavovali v roku 2007 priemerne 3 Eurá a v roku 2013 priemerne 9 Eur na pacienta.
V Austrálii predstavovali celkové priame náklady na ambulantnú liečbu v roku 1998
v priemere 23 Eur na pacienta, v roku 2007 dosiahli priemerne 34 Eur (5,16). Z najnovších
dostupných údajov v Belgicku celkové priame náklady na ambulantnú liečbu jedného detského pacienta predstavujú 36 Eur (3). Kým v roku 2007 podľa našich zistení celkové priame
náklady na liečbu pri nekomplikovanom priebehu jedného detského pacienta s varicellou dosiahli priemerne 5,91 Eur, v roku 2013 až 12,27 Eur na jeden prípad, t.j. približne 223 tisíc
Eur na všetkých 18 337 hlásených prípadov ochorenia. Náklady na liečbu súvisia so spôsobom financovania zdravotnej starostlivosti, preto môžeme pri porovnávaní s inými krajinami
nájsť rozdiely ako v priamych nákladoch, tak i v nepriamych nákladoch. V našom prípade
priame náklady zahŕňali náklady na predpísané lieky a kapitačnú platbu za pacienta na mesiac. V uvádzaných dostupných literárnych údajoch priame náklady (po prepočte na eurá)
zahŕňali náklady na lieky a náklady na vyšetrenia pacienta lekárom. Priemerný počet vyšetrení pri nekomplikovanom priebehu ochorenia bol v rozpätí od jedného do dvoch vyšetrení.
Priame náklady sa zvyšujú pri komplikovanom priebehu ochorenia, resp. pri hospitalizácii
pacienta. Priebeh ochorenia s nutnosťou hospitalizácie bol na Slovensku v roku 2013 hlásený
u 126 prípadov varicelly.
Pri výpočte nepriamych nákladov nekomplikovanej varicelly sme zobrali do úvahy u detí
vo veku od 1 do 14 rokov náklady na dávky za ošetrovanie člena rodiny. V roku 2007 bola
priemerná výška dávky ošetrovného, vyplatená Sociálnou poisťovňou, 50 Eur na jeden prípad, v roku 2013 dosiahla 75 Eur na jeden prípad. Strata produktivity práce, t.j. nevytvorený
hrubý domáci produkt počas 10 dňovej absencie rodiča v práci z dôvodu starostlivosti o choré
dieťa (vo veku 1 až 14 rokov), resp. z dôvodu pracovnej neschopnosti v produktívnom veku
(19 až 62 rokov), v roku 2007 predstavovala 319 Eur, v roku 2013 o 17 % viac, t.j. 373 Eur.
Celkové nepriame náklady dosiahli v roku 2007 spolu 347 Eur na jeden hlásený prípad ochorenia, v roku 2013 o 21 % viac, t.j. 420 Eur. Väčšina zahraničných autorov vo svojich prácach
konštatuje, že väčšiu časť z celkových nákladov na liečbu varicelly predstavujú práve nepriame náklady (1,4,6,9). V Kanade napríklad nepriame náklady v roku 1999 predstavovali 90 %
z celkových nákladov, v Nemecku v roku 2004 nepriame náklady tvorili 82 % z celkových
nákladov (1,9). Na Slovensku nepriame náklady predstavovali v roku 2007 cca 98 %
z celkových nákladov na ambulantnú liečbu nekomplikovanej varicelly, v roku 2013 cca 97 %
z celkových nákladov.
Varicella patrí v súčasnosti medzi ochorenia preventabilné očkovaním (14). Svetová zdravotnícka organizácia odporučila plošné očkovanie v krajinách, kde je ochorenie verejnozdravotným a sociálno-ekonomickým problémom a kde je zároveň možné z finančného hľadiska
dosiahnuť a udržať vysokú preočkovanosť 80 až 95 % populácie (17). V Európe sa odporúčania líšia v závislosti od krajiny. Niektoré krajiny, napríklad Rakúsko, Česká republika, Veľká
Británia, Slovinsko, Francúzsko, Belgicko a ďalšie, pristúpili k modelu očkovania vysoko
rizikových skupín. Povinná plošná vakcinácia je realizovaná od roku 2008 v Lotyšsku. Odporúčaná vakcinácia je napríklad v Nemecku, Grécku a Luxembursku (7). Na Slovensku sú
v súčasnosti registrované viaceré očkovacie látky, avšak zatiaľ bez kategorizácie, t.j. určenia
spôsobu úhrady. Očkovanie je možné na základe individuálnej žiadosti rodiča dieťaťa.
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Záver
Pri zvyšujúcich sa priamych nákladoch a raste hrubého domáceho produktu náklady na
liečbu varicelly každoročne stúpajú. Zvyšujú sa ako priame výdavky na liečbu, tak i nepriame
výdavky. Nepriame náklady dosiahli v roku 2013 cca 97 % z celkových nákladov, čo je najvyšší podiel pri porovnaní s inými krajinami. Strata produktivity práce, t.j. nevytvorenie hrubého domáceho produktu rodičom počas 10-dňovej starostlivosti o dieťa, v roku 2013 predstavovala viac ako 6 miliónov Eur, t.j. nárast oproti roku 2007 o 1,37 milióna Eur. V blízkej
budúcnosti by bolo preto vhodné a potrebné aj na Slovensku bližšie sa zaoberať primárnou
prevenciou ochorenia, t.j. očkovaním a definovať kohortu osôb, pre ktorú je očkovanie výhodné a z akých zdrojov bude financované.
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č.APVV-0096-12.
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BMI A KONZUMÁCIA ALKOHOLU AKO RIZIKO VZNIKU
KARCINÓMU PRSNÍKA
M. Tirpáková
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Abstrakt
Úvod: Karcinóm prsníka je najčastejšou malignitou v ženskej populácii vo vyspelých krajinách. Najohrozenejšou skupinou sú ženy po 50. roku života, ale ochorenie čoraz viac postihuje aj ženy v mladšom veku.
Materiál a metodika: Použitá metodika výskumu „prípad - kontrola“ sa zhoduje so zberom
údajov IARC. Odpovede sme štatisticky vyhodnotili, pričom sme použili opisné vyhodnotenie
formou tabuliek a grafov, a analytické vyhodnotenie pomocou chí kvadrátového testu
a stupňa významnosti.
Výsledky: Z výsledkov výskumu vyplýva, že respondentky v kontrolnej skupine pijú mesačne viac dl piva a vína, naopak v skupine s malignitou prsníka mesačne viac dl destilátov.
Z výpočtu hodnôt BMI vyplynulo, že respondentky s karcinómom prsníka trpia 3,2 krát častejšie obezitou ako ženy v kontrolnej skupine.
Záver: Prioritou je zvyšovať nutričné uvedomenie populácie, apelovať na vplyv stravovania na vznik a rozvoj onkologických ochorení, aby zmeny viedli k dodržiavaniu nutričných
odporúčaní v dennom príjme potravy a obmedzeniu konzumácie alkoholu, a tým
k zlepšovaniu zdravotného stavu populácie.
Úvod
Zhubné nádory patria k závažným celospoločenským, ekonomickým, ale i sociálnym problémom celosvetovo. Tieto ochorenia majú nie len vysokú incidenciu, ale, žiaľ, aj mortalitu.
Počet onkologických ochorení má stále vzrastajúcu tendenciu. Do roku 2030 sa očakáva nárast nových prípadov rakoviny na 21,4 milióna a13,2 milióna úmrtí na onkologické ochorenia.
Nárast incidencie je následkom starnutia populácie, rovnako ako aj poklesu detskej úmrtnosti
a úmrtí na infekčné ochorenia v rozvojových krajinách (1). Trendy výskytu a súčasne aj zmeny v postavení jednotlivých lokalizácií sú na Slovensku porovnateľné a s krajinami západnej
Európy a indikujú orientáciu preventívnych a intervenčných programov (2). Karcinóm prsníka je najčastejšou neopláziou u žien vo vyspelých krajinách. Najohrozenejšou skupinou sú
ženy po 50. roku života, ale ochorenie čoraz viac postihuje aj mladšiu ženskú populáciu. Vo
svete sa diagnostikuje vyše 1,4 milióna nových prípadov zhubných nádorov prsníka a 458 400
úmrtí na toto ochorenie. Karcinóm prsníka je dnes vo väčšine priemyselne vyspelých krajín
Európy a Severnej Ameriky najbežnejšia forma rakoviny u žien (3). Každoročne sa na Slovensku novodiagnostikuje okolo 2 500 nových prípadov rakoviny prsníka u žien (4). Najvyšší
výskyt karcinómu prsníka je v Severnej Amerike, západnej Európe, na Novom Zélande, v
Austrálii, v Izraeli, na Malte, v Južnej Amerike, a to v Uruguaji a Argentíne. Najnižší výskyt
je na určitom území Afriky - Kongo, Rwanda, v niektorých oblastiach Ázie - Mongolsko,
Vietnam, Thajsko (5).
Stravovanie v súčasnej dobe vo vyspelých krajinách možno charakterizovať ako nevyvážené, založené na relatívne obmedzenom výbere potravín s nízkou spotrebou rastlinných potravín (6). Množstvo a zloženie prijímanej potravy tvorí komplexný faktor s priamym vzťahom k riziku vzniku onkologického ochorenia prsníka. Jedným z hlavných problémov epidemiologických štúdií, ktoré sú zamerané na hľadanie súvislosti medzi stravovacími návykmi
a rizikom rozvoja ochorenia, je problematická parametrizácia stravovacích návykov. Energe166
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tická hodnota ovplyvňuje energetický metabolizmus organizmu a tým produkciu steroidných
hormónov. Množstvo telesného tuku, jeho rozloženie v organizme a vek v dobe výskytu nadváhy ovplyvňujú metabolizmus estrogénov a môžu tak zvýšiť riziko vzniku karcinómu prsníka. Celosvetové epidemiologické štúdie preukázali zvýšené riziko vývoja ochorenia
u obéznych žien diagnostikovaných po menopauze. Pritom bolo u žien s karcinómom prsníka,
zaznamenaným pred menopauzou, preukázané znížené riziko spojené s prítomnosťou telesnej
nadváhy. Aktuálne epidemiologické štúdie preukázali nepriaznivý vplyv zvýšenej konzumácie alkoholu ako riziko vzniku onkologického ochorenia prsníka. Mechanizmus účinku alkoholu na zvýšení rizika vzniku malígneho ochorenia je daný predovšetkým ovplyvnením hladiny estrogénov v ženskom organizme, narušením integrity bunkových membrán a inhibíciou
reparačných zmien v DNA (7).
Cieľ
• overiť vedecké tvrdenia, že obezita resp. nadváha je rizikový faktor vzniku karcinómu prsníka
• analyzovať konzumáciu rôznych druhov alkoholu v skupine s malignitou a v kontrolnej skupine
Materiál a metódy
Pre našu prácu sme použili štrukturálne vyváženú analytickú štúdiu prípadov a kontrol. Použitá metodika výskumu „prípad - kontrola“ sa zhoduje so zberom údajov IARC (Medzinárodná
agentúra pre výskum rakoviny). Retrospektívne boli sledované vybrané parametre, ako možné
rizikové faktory pri vzniku rakoviny prsníka. Výskumu sa zúčastnilo 200 respondentiek, ktoré
tvorili dve skupiny. Jednu skupinu tvorilo 100 žien s potvrdeným karcinómom prsníka a druhú
skupinu tvorilo 100 žien bez karcinómu prsníka, ktoré predstavovali kontrolnú skupinu. Kontrolná skupina sa vyberala náhodne, podľa pohlavia, veku a vzdelania, a porovnávali sa údaje
od skupiny žien, ktoré mali diagnostikovanú malignitu prsníka. Výskumu sa zúčastnili pacientky Východoslovenského onkologického ústavu, ako aj členky Klubu Liga proti rakovine. Prvú
skupinu respondentiek, teda s nádorovým ochorením, tvorili ženy s vekovým rozpätím od 38
rokov do 75 rokov, pričom priemerný vek bol 56,5 rokov. Kontrolnú skupinu tvorili ženy
s vekovým rozpätím od 36 do 74 rokov, pričom priemerný vek bol 55 rokov. Dotazník obsahoval otázky 4 väčších celkov → osobné údaje, stravovacie návyky, údaje o spôsobe života
a rodinná a gynekologická anamnéza. Odpovede, získané pomocou dotazníka, sme štatisticky
vyhodnotili, pričom sme použili opisné vyhodnotenie formou tabuliek a grafov, a analytické
vyhodnotenie pomocou chí kvadrátového testu a stupňa významnosti. Potom sme jednotlivé
rizikové faktory vzájomne porovnávali u oboch sledovaných skupín.
Výsledky
Analýzou údajov o veku sme zistili, že najviac postihnutých žien s touto chorobou bolo vo
veku 41 - 50 rokov (40 %). Druhá v poradí s výskytom rakoviny prsníka bola veková kategória 51 - 60 rokov (37,5 %). Vo vekovej kategórii 62 - 67 rokov to už bolo len 12,5 % , 35 - 40
rokov 7,5 % a 28 - 31 rokov 2,5 %. Z týchto výsledkov sme zistili, že najviac postihnutou
skupinou žien v našom sledovanom súbore je veková kategória od 41 - 60 rokov (tabuľka 1).
Tabuľka 1. Rozdelenie sledovaných skupín podľa veku
vek
36 - 50 r.
51 - 60 r.
61 - 75 r.

kontrolná skupina
26 %
46 %
28 %

skupina s ca prsíka
25 %
45 %
30 %
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Ďalším rizikovým faktorom, ktorý do veľkej miery prispieva k zvyšovaniu rizika vzniku
karcinómu prsníka a ktorému sa venuje veľká pozornosť, je nadváha a obezita. Preto nás
v našom dotazníku zaujímala telesná výška a hmotnosť, aby sme mohli vypočítať u našich
respondentiek hodnoty BMI a tak zistiť, či spĺňajú kritériá normálnej váhy alebo či už majú
nadváhu alebo až obezitu. Kritérium podváhy (BMI pod 18,5) v oboch sledovaných skupinách spĺňalo 1 % respondentiek. V skupine s karcinómom prsníka 7 % respondentiek malo
BMI v rozpätí 18,5 - 21, čo predstavuje štíhlosť. V kontrolnej skupine v tomto rozpätí bolo až
13 % žien. Pri BMI 21,1 - 24,9 boli medzi oboma sledovanými skupinami veľké rozdiely.
Kým v skupine s nádorom prsníka malo normálnu váhu len 23 % žien, v kontrolnej ich bolo
až 45 %, čo je dvakrát viac ako v skupine s ochorením. Pri nadváhe (BMI 25 - 29,9) bol pomer zase opačný. V skupine s ochorením prsníka malo nadváhu až 46 % žien, kým v kontrolnej skupine ich bolo len 19 %, čo predstavuje skoro dva a pol krát menej ako u respondentiek
s karcinómom prsníka. Pri našom výskume sme zistili, že určité % žien v oboch sledovaných
skupinách trpí obezitou rôzneho stupňa, pričom pomer bol približne rovnaký. Pri obezite I.
stupňa (BMI 30 - 35) bol pomer 15 % pre skupinu s ochorením a 16 % pre kontrolnú skupinu.
Obezitu II. stupňa (BMI 35 - 40) v skupine s nádorom prsníka malo 6 % a v kontrolnej skupine 4 % respondentiek. Obezitou III. stupňa v oboch sledovaných skupinách trpí 2 % žien (tabuľka 2).
Tabuľka č. 2 Rozdelenie sledovaných skupín podľa BMI
BMI
kontrolná skupina
˂ 18
1%
18,5 - 21
13 %
21,1 - 24,9
45%
25 - 29,9
19 %
30 35
16%
35 - 40
4%
˃ 40
2%

skupina s ca prsníka
1%
7%
23 %
46 %
15 %
6%
2%

Medzi ďalšie rizikové faktory vzniku rakoviny prsníka patrí alkohol. Jeho konzumácia
podporuje u premenopauzálnych, ako aj postmenopauzálnych žien rozvoj karcinogenézy. Preto sme sa našich respondentiek pýtali aj na túto komoditu. V kontrolnej skupine potvrdilo
konzumáciu alkoholu 3 %, kým v skupine s ochorením to bolo 0 %. Príležitostnú konzumáciu
alkoholu potvrdili obe sledované skupiny. Kým v kontrolnej skupine je to 74 %, v skupine
s karcinómom prsníka je to o niečo menej, teda 68 %. Pri nepotvrdenej konzumácii sú medzi
oboma sledovanými skupinami trochu väčšie rozdiely. V kontrolnej skupine alkohol nekonzumuje 23 %, v druhej skupine je to 32 % respondentiek. Zároveň nás v našom dotazníku
zaujímalo, aký druh alkoholu respondentky preferujú a aké množstvo konzumujú.
V kontrolnej skupine pije pivo 18 %, víno 50 % a destiláty 26 % žien, pričom v priemere vypijú mesačne 9,5 dl piva5,42 dl vínaa 2,3 dl destilátov. V skupine s karcinómom prsníka
pije pivo 25 %, víno 50 % a destiláty 18 % žien. Tieto ženy vypijú za mesiac v priemere 6 dl
piva, 3 dl vína a 2,5 dl destilátov. V kontrolnej skupine boli jednotlivé % rovnomerne rozdelené medzi rôzne množstvá alkoholu ako napr. pri pive: 2 % pije 1 dl, 3 % 2 dl, 1 % 3 dl
a pod. Našli sa aj respondentky, ktoré mesačne vypijú až 10 - 15 dl piva. Pri víne bola situácia
trochu iná. Až 5 % žien pije mesačne 1 dl vína, 15 % pije 2 dl, 5 % pije 4 dl, 8 % 5dl a pod.
Medzi týmito ženami sú konzumentky aj väčšieho množstva vína, ako 10 dl, 15 dl a 45 dl. V
tejto skupine konzumujú respondentky destiláty v množstve 1dl (11 %), 2 dl (3 %), 3 dl (3
%), ale aj napr. 10 dl (1 %). V skupine s karcinómom prsníka je situácia podobná. Pivo kon168
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zumujú ženy mesačne v množstve 1 dl (6 %), 2 dl (3 %), 3 dl (5 %), 4 dl (2 %) a pod. 1 %
respondentiek pije až 20 dl a 2 % dokonca 25 dl piva. Pri víne najviac žien konzumuje 1 dl
(16 %), 2 dl (14 %), 3 dl (2 %), 4 dl (4 %), 5 dl (6 %) vína, niektoré z nich aj 8 dl (1 %) a 10
dl (4 %). Destiláty konzumuje v tejto skupine v množstve 1 dl (13 %), 2 dl (3 %), 4 dl (1 %)
a 20 dl (1 %). Z týchto čísel je vidieť, že medzi respondentkami oboch sledovaných skupín sú
ženy, ktoré konzumujú alkohol v malom množstve, ale sú aj ženy s konzumáciou alkoholu vo
väčších množstvách (kontrolná skupina: medián pri pive = 5, pri víne = 4, pri destilátoch = 1,
modus pri pive a víne = 2, pri destilátoch = 1 skupina s karcinómom prsníka: medián pri pive
= 3, pri víne = 2, pri destilátoch = 1, modus je pri všetkých troch druhoch alkoholu je rovnaký
= 1).
Okrem opisnej metódy sme pri spracovaní našich výsledkov použili aj analytickú metódu.
Rozdiely jednotlivých odpovedí v dotazníku medzi respondentkami kontrolnej skupiny
a skupiny s karcinómom prsníka boli testované Chí kvadrátovým testom priznaním miery
významnosti. Na základe Chí kvadrátu, stupňa významnosti a pomeru šancí sme mohli vyhodnotiť pravdepodobnosť ochorenia karcinómu prsníka u našich respondentiek. Z číselných
údajov, získaných v našom dotazníku sme zase zistili priemer, medián a modus, ktoré sme
interpretovali pomocou tabuľky 3.
Tabuľka 3. Priemer, medián a modus
otázky z dotazníka
vek
BMI
konzumácia piva (dl)
konzumácia vína (dl)
konzumácia destilátov

kontrolná skupina
priemer
medián
modus
55
55
53
26
24,2
21,3
9,5
5
2
5,4
4
2
2,3
1
1

skupina s ca prsníka
priemer
medián
modus
56,5
57
58
27,4
27
28,4
6
3
1
3
2
1
2,5
1
1

Ďalšie analyzované údaje, teda Chí kvadrát (Chí kv.), stupeň významnosti (P), stupeň voľnosti (SV) a pomer šancí (OR), sme vyhodnotili pomocou tabuľky 4. Za štatisticky významnú
závislosť považujeme vzťah, pri ktorom je P-hodnota menšia ako hladina významnosti α = 0,05.
Tabuľka 4. Výpočty analytickou metódou
otázky z dotazníka
OR
BMI
3,2
konzumácia alkoholu
0,64

Chí kv.
15,8
2,03

SV
1
1

P
 0,001
 0,05

99,9%
95 %

Z analýzy konzumácie alkoholu vyplýva, že respondentky v kontrolnej skupine pijú mesačne
viac dl piva a vína, ale v skupine s malignitou prsníka mesačne viac dl destilátov. Z výpočtu
hodnôt BMI vyplynulo, že respondentky s karcinómom prsníka trpia 3,2 krát častejšie obezitou
ako ženy v kontrolnej skupine (chí kvadrát = 15,8 SV = 1, P =  0,001 99,9 %, OR = 3,2).
Diskusia
V dnešnej dobe sa často stretávame, v súvislosti s onkologickými ochoreniami, s pojmom
„životný štýl“. Ide spravidla o výzvu na zmenu spôsobu života v rámci primárnej prevencie.
Ako významné rizikové faktory sa ukazujú nadváha a obezita rovnako aj konzumácia destilátov. O vzťahu alkoholu ku karcinómu prsníka existujú mnohé rozsiahle štúdie, ktoré oveľa jednoznačnejšie, ako pri tuku dokazujú pozitívny vzťah medzi konzumáciou alkoholu a výskytom
nádoru prsníka, a to u premenopauzálnych aj postmenopauzálnych žien. Ani pri konzumácii
alkoholu nie je jasný patofyziologický mechanizmus, ktorý môže viesť k zvýšeniu karcinogené169
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zy, aj keď sa v súčasnosti venuje zvýšená pozornosť tejto otázke. Predpokladá sa niekoľko
možných mechanizmov: alkohol môže ovplyvňovať endokrinný systém, vrátane alternácie metabolizmu estrogénov, môže ovplyvňovať reparáciu DNA alebo schopnosť imunologickej kontroly, môže urýchľovať transport karcinogénov do tkaniva prsníkov, poškodzovať membránové
funkcie alebo ovplyvňovať hepatálny metabolizmus karcinogénov. Vo vzťahu alkoholu
a karcinómu prsníka sa diskutuje o závislosti tohto vzťahu od veľkosti dávky. Niektoré práce
nezistili závislosť medzi miernym príjmom alkoholu (menej ako 20 g/deň) a zvýšeným rizikom
zhubného nádoru prsníka. Konzumácia 2-3 nápojov denne (30 - 40 g/deň) veľmi významne
zvyšuje riziko vzniku karcinómu prsníka, pričom výsledky rozsiahlej metaanalýzy naznačujú,
že zvýšené riziko spôsobuje konzumácia alkoholu ako takého, bez rozdielu, o aký alkoholický
nápoj ide. Predpokladá sa, že prsníky sú vnímavejšie na rizikové faktory karcinogenézy prsníka
v priebehu adolescencie a v rannej dospelosti, preto by v mladosti mali ženy obmedziť konzumáciu alkoholu, a tak znížiť možné riziko neskoršieho nádorového ochorenia prsníkov. Úplnú
abstinenciu je preto vhodné odporúčať ženám s vysokým rizikom karcinómu prsníka (8). Epidemiologické štúdie potvrdzujú názory, že u obéznych žien je vyššie riziko onkologického
ochorenia prsníka. Strava s vysokým obsahom tuku je stravou s vysokým obsahom kalórií, ktorá významne napomáha k získavaniu nadváhy a k obezite a je charakterizovaná nadmerným
ukladaním tuku v celom tele. U postmenopauzálnych žien je tukové tkanivo hlavným zdrojom
tvorby estrogénov, ktoré vznikajú premenou nadobličkových a vaječníkových androgénov
v tukovom tkanive. Schopnosť podkožného tuku meniť androgény na estrogény stúpa
s pribúdajúcim vekom a s pribúdajúcou váhou. Inými slovami, čím staršia a obéznejšia je žena,
tým je lepšie vybavená produkcii estrogénov v tukovom tkanive. Dr. Hershcopf a Dr. Bradlow
dokázali, že obezita je výrazne spojená so zvýšeným výskytom karcinómu prsníka, spôsobeným
estrogénom a že prognóza takého nádoru sa zhoršuje s nadmernou váhou. Po sledovaní vzorky
viac než 400 000 žien mohlo American Cancer Society konštatovať, že úmrtnosť na zhubný
nádor prsníka bola o 50 % vyššia u obéznych žien než u žien, ktoré mali normálnu váhu. Podľa
najnovších výskumov existuje pozitívna asociácia medzi celkovým príjmom energie a tukov
a plazmatickými koncentráciami estrogénov aj u premenopauzálnych žien. Je pravdepodobné,
že obezita ako rizikový faktor karcinómu prsníka pôsobí prostredníctvom hormonálneho mechanizmu, ktorý podporuje predpoklad, že strava bohatá na tuky je spojená so skorším nástupom menarché, ako aj neskoršou menopauzou, čo predlžuje časovú periódu, počas ktorej je
žena vystavená vysokým hladinám estrogénov. Zvýšený celkový príjem energie však možno
považovať za rizikový faktor len vtedy, keď vedie k obezite, ale nie, keď je spojený s vysokým
výdajom energie (9).
Záver
Vplyv faktorov, ktoré tiež prispievajú k vzniku malignity prsníka a ktoré nemožno ovplyvniť, ako napr. vek a genetické dispozície, sa zdá byť obrovský. Ale stále existujú faktory, nad
ktorými môže každá žena prevziať kontrolu. Sú to hlavne nevhodné stravovacie zvyklosti, spolu
s konzumáciou alkoholu. Správna výživa je spojená s normálnou hmotnosťou, ktorá tiež predstavuje dôležitý prvok v prevencii karcinómu prsníka. Súčasťou zdravého životného štýlu musí
byť dostatok primeranej telesnej aktivity a znižovanie psychického zaťaženia organizmu. Aj
v tejto oblasti musia ženy mnoho urobiť. Zanedbávanie zdravého životného štýlu u žien vedie
k zvýšenému výskytu nádorového ochorenia prsníka. Ďalším dôležitým prvkom pri znižovaní
morbidity a mortality karcinómu prsníka sú pravidelné preventívne prehliadky. Je potrebné, aby
sa ich zúčastňovala každá žena a nepodceňovala túto oblasť prevencie. Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že je potrebné zvyšovať nutričné uvedomenie populácie, apelovať na vplyv
stravovania na vznik a rozvoj onkologických ochorení, aby zmeny viedli k dodržiavaniu nutričných odporúčaní v dennom príjme potravy a obmedzeniu konzumácie alkoholu, a tým
k zlepšovaniu zdravotného stavu populácie.
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PROFESIONÁLNA EXPOZÍCIA PAU ZAMESTNANCOV PRI VÝROBE
A POKLÁDKE ASFALTOVÝCH ZMESÍ
D. Tomášková, E. Marejková
Oddelenie laboratórií preventívneho pracovného lekárstva
a Odbor preventívneho pracovného lekárstva, RÚVZ so sídlom v Žiline
Abstrakt
Cieľom našej práce bolo poukázať na expozíciu polycyklickými aromatickými
uhľovodíkmi, pevným aerósolom ako aj zaťaženie hlukom pre zamestnancov výroby
asfaltových zmesí pre profesie strojník, hlavný strojník a elektrikár a expozíciu hlukom pri
pokládke asfaltových zmesí pre profesie; finišér, valcista, vážnik a izolatér.
Úvod
Polycyklické aromatické uhlovodíky /PAU/ sú tvorené organickými zlúčeninami
zloženými z 3 a viacerých aromatických kruhov, ktoré obsahujú iba uhlík a vodík.
Najznámejším PAU s pravdepodobne karcinogénnym a mutagénnym účinkom je
benzo/a/pyrén. Pri chronickej expozícii PAU sa uplatňujú účinky na dýchací systém, kožu,
chronická bronchitída, poškodenie ľadvín, pečene a zvýšený výskyt karcinómov pľúc.
Vznikajú ako produkty pre tepelnom rozklade a nedokonalom spaľovaní koksu, čierneho
uhlia, asfaltu pri teplotách 3000C až 6000 C. (1) Asfaltové kryty vozoviek sú vyrábané
z asfaltových zmesí. Asfaltové zmesi sa podľa zloženia, spôsobu výroby a kladenia delia na
zmesi hutnené alebo valcované a liate zmesi. Základnými stavebnými materiálmi sú
kamenivo, kamenná múčka a asfaltové spojivo. Ako kamenná múčka, ktorá sa pridáva do
zmesi kameniva, sa používa mletý vápenec. Na výrobu asfaltových zmesí sa používa asfalt
podľa STN EN 12591 (2). Na zlepšenie priľnavosti asfaltu ku kamenivu a na úpravu
reologických vlastností sa môžu použiť prísady. Na výrobu hutnených asfaltových zmesí sa
používajú výkonné, dnes už plne automatizované obaľovacie súpravy asfaltových zmesí.
Výkon takýchto obaľovacích súprav sa pohybuje v rozmedzí od 40 do 300 a viac ton za
hodinu (3,4). Výrobný proces obaľovacej súpravy sa začína odberom kameniva zo skládky
a naplnením dávkovacích zásobníkov. V spodnej časti zásobníkov sú nastaviteľné výpustné
otvory na dávkovanie množstva jednotlivých frakcií kameniva. Kamenivo zo zásobníkov sa
pomocou zberného pásu dostáva do vstupného otvoru rotačnej sušičky, kde sa vysuší a ohreje
na obaľovaciu teplotu, odkiaľ kamenivo kontinuálne prechádza do miešacieho bubna.
Kamenivo sa zmiešava so spojivom vplyvom rotačného pohybu kameniva v bubne. Spojivo
sa dávkuje špeciálnou trubicou do druhej tretiny bubna. Po prechode bubnom hotová zmes
padá do malého medzizásobníka, odkiaľ sa transportuje špeciálnym pásovým dopravníkom
pridáva priamo do zásobníka horúcej zmesi. Na miesto spracovania a uloženia sa asfaltové
zmesi dopravujú nákladnými autami s plechovými korbami, ktoré sa pred napustením
asfaltovej zmesi dôkladne postriekajú inertným roztokom, aby nedochádzalo k prilepovaniu
asfaltovej zmesi na korbu vozidla. Asfaltová zmes sa kladie na opravený a očistený podklad,
na ktorý sa aplikuje spojovací postrek riedeným asfaltovým spojivom, alebo emulziou
v množstve 0,2 až 0,4 kg sušiny spojiva na 1 m2. Asfaltová zmes sa ukladá pomocou finišera.
Najčastejšie sa používajú rôzne veľké finišery na kolesovom alebo pásovom podvozku. Ručné
kladenie zmesi je prípustné len v stiesnených podmienkach, keď nemožno použiť finišer.
V prvej fáze spracovania sa zmes predhutní finišerom, keď je zmes horúca a málo viskózna
dosiahne sa dobre zhutnenie s minimálnou prácnosťou. Dobre predhutnená zmes má už aj
v horúcom stave vyššiu stabilitu, je únosnejšia a valce môžu pracovať hneď za finišerom. Na
hutnenie asfaltových zmesí sa môžu použiť rôzne druhy valcov. Pri uvedených činnostiach sú
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zamestnanci výroby asfaltových zmesí ako aj pri pokládke asfaltových zmesí vystavení
fyzikálnym faktorom ako je hluk a chemickým faktorom ako je pevný aerosól a PAU. Pri
samotnej výrobe asfaltových zmesí je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravie
zamestnancov aj koncentrácia pevného aerosólu z kameniva tvoreného hlavne vápencom
a andezitom, v niektorých prípadoch uvedené horniny obsahujú aj prímesi kremičitanov.
Materiál a metódy
Odber, spracovanie a stanovenie koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkoch
vo vzorkách pracovného ovzdušia
Odbery boli vykonávané na vybraných pracoviskách výroby asfaltových zmesí /VAZ/ ako
aj pri pokládke asfaltových zmesí. Pri odbere zamestnanci na jednotlivých pracovných
miestach vykonávali pracovné činnosti, ktoré sú uvádzané v tabuľke č. 1 a č. 2. Na osobné
odbery v dýchacej zóne zamestnancov boli použité čerpadlá Apex (Chromspec) a čerpadlá
Airchek 52 (Chromservis) s odberovými hlavicami priemeru 37 mm sériovo zapojené s
detekčnou trubičkou XAD 2 cez spojku. Prietok na čerpadlách bol nastavený na 2 l/min a
pred a po meraní kontrolovaný plavákovým prietokomerom typ Casella (Chromservis).
Osobné odbery na jednotlivých pracovných miestach trvali v závislosti od charakteru práce od
2,0 hodín do 3 hodín. Vzorky boli následne spracované v laboratóriu, a to metódou
kvapalinovej chromatografie HPLC s fluorescenčným detektorom podľa metódy NIOSH
5506 (5). Na základe získaných údajov od zamestnávateľov boli vypočítané celozmenové
časové expozície benzo/a/pyrénu pre jednotlivých zamestnancov podľa STN EN 689 (6).
Odber, spracovanie a stanovenie koncentrácie pevných aerósolov vo vzorkách pracovného
ovzdušia
Odbery pevných aerósolov boli vykonávané na jednotlivých pracoviskách výroby
asfaltových zmesí. Pri odbere zamestnanci na jednotlivých pracovných miestach vykonávali
rôzne pracovné činnosti zabezpečujúce potreby výroby asfaltových zmesí. Na osobné odbery
v dýchacej zóne zamestnancov boli použité čerpadlá Apex (Chromspec) a čerpadlá Airchek
52 (Chromservis) s IOM odberovými hlavicami priemeru 25 mm. Prietok na čerpadlách bol
nastavený na 2 l/min a pred a po meraní kontrolovaný plavákovým prietokomerom typ
Casella (Chromservis). Osobné odbery na jednotlivých pracovných miestach trvali v
závislosti od charakteru práce od 2,0 hodín do 3,0 hodín. Vzorky boli následne spracované v
laboratóriu a to gravimetrickou metódou. Na odber boli použité sklovláknité filtre Whatmann
s priemerom 25 mm. Váženie filtrov bolo realizované po ich 24 hod. ustálení v exikátore na
analytických váhach Sartorius. Na základe získaných údajov od zamestnávateľov boli
vypočítané celozmenové časové expozície pevným aerósolom pre jednotlivých zamestnancov
podľa STN EN 689 (6). V prípade používania hornín s deklarovaným obsahom kremičitanov,
bol okrem odberu na IOM hlavice v dýchacej zóne zamestnancov vykonaný aj odber
respirabilnej frakcie na špeciálnej hlavici s cyklónom. Na odber boli použité sklovláknité
filtre Whatmann s priemerom 25 mm, ktoré boli následne v laboratóriu spracované
a stanovené gravimetrickou metódou.
Meranie hluku na sledovaných pracoviskách- stratégia merania I – meranie pracovnej
úlohy
Meranie hluku bolo uskutočnené stacionárnymi odbermi zvukovým analyzátorom
Norsonic 110, pričom mikrofón bol umiestnený v stredoosovej rovine hlavy, vo výške očí s
osou mikrofónu paralelne s pohľadom metódou merania pracovnej úlohy alebo pomocou
osobného zvukomera BK (7). Pri odbere zamestnanci na jednotlivých pracovných miestach
vykonávali rôzne pracovné činnosti zabezpečujúce potreby výroby asfaltových zmesí ako aj
pokládky asfaltových zmesí.
Výsledky
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Naša práca bola zameraná na expozíciu PAU zamestnancov pre pracovné zaradenie majster,
technický pracovník, finišér, valcista a výškar pri pokládke asfaltových zmesí a pre pracovné
zaradenie elektrikár, hlavný strojník, strojník obaľovacej súpravy, majster obaľovacej súpravy
na pracovisku výroby asfaltových zmesí /VAZ/. Následne boli vypočítané hodnoty TWA pre
uvedené pracovné zaradenia jednotlivých pracovných miestach a hodnoty boli porovnané s
hodnotami TSH pre benzo/a/pyrén 0,002 mg/m3 podľa NV SR č. 471/2011 (8). Uvedené
výsledky boli zapracované do tabuľky č. 3 pre pokládku asfaltových zmesí a do tabuľky č.4 pre
výrobu asfaltových zmesí. V našej práci sme sa zamerali aj na expozíciu hluku a pevných
aerosólov celkovými ako aj respirabilnými pre pracovné zaradenia elektrikár, strojník,
zámočník, hlavný strojník, vážnik, nakladač, obsluha pásov, údržbár a majster obaľovacej
súpravy na 8 pracoviskách výroby asfaltových zmesí. Rozsah nameraných hodnôt a
celozmenové priemery 8-hodinového časovo-váženého priemeru TWA pre celkový pevný
aerósol sú uvádzané v tabuľke č. 5 a hodnoty boli porovnané s hodnotami NPELc pre horninový
pevný aerósol – 10,0 mg/m3 podľa NV SR č. 471/2011. Z 21 sledovaných pracovných miest,
kde sa vykonali odbery pevných aerósolov v 9 prípadoch boli prekročené hodnoty – najvyšších
prekročených expozičných limitov /NPELc/. V 3 prípadoch boli hodnoty viac ako dvojnásobné.
Pri obsluhe pásov, v 1. prípade pre strojníka a v 1 pre hlavného strojníka boli prepočítané
koncentrácie TWA vyššie ako 2 násobnej nasledovné zaradenie do kategórie rizikových prác
IV. Zaradenie do kategórie rizikových prác III. Bolo realizované pre 2 elektrikárov, 3 strojníkov
a 1 obsluhu nakladača. .Pri výrobe asfaltových zmesí neboli prekročené hodnoty NPELc pre
pracovné zaradenia zámočník, vážnik a majster obaľovacej súpravy. Koncentrácie respirabilnej
frakcie pre kremičitany s obsahom 2 % s limitnou hodnotou NPELr 2,0 mg/m3 neboli
prekročené ani v jednom z 11 odberov pevných aerosólov prostredníctvom cyklónov. Uvedený
odber bol vykonaný na 3 pracoviskách výroby asfaltových zmesí pre pracovné zaradenie
elektrikár, strojník, hlavný strojník.
V práci sme sa zaoberali aj vyhodnotením expozície hluku pre profesie: obsluha vibračnej
dosky, strojník finišéra, obsluha finišéra, izolatér, finišér výškar a valcista na 2 pracoviskách
pri pokládke asfaltových zmesí pri výstavbe ciest. Výsledky sú uvedené v tabuľke 6.
Posudzovaná hladina hluku z 24 meracích miest v 9 prípadoch prekračovala povolené limity
a zamestnanci výroby asfaltových zmesí boli zaradení do kategórie III. rizikových prác
tabuľka 7.
Tabuľka 1. Pracovné podmienky odberu pre vybrané profesie pri pokládke asfaltovej zmesi
Pracovné
Pracovné podmienky odberu
Dĺžka odberu (min)
zaradenie
Majster
Obsluha nakladača, nakladanie asfaltovej zmesi od recyklátora
180
BAGELA BA 7000F,, obsluha valca BOMAG – valcovanie cesty - 0,5
tony asfaltovej zmesi – oprava výtlkov
Technický
Nakladanie asfaltovej zmesi od recyklátora BAGELA BA 7000F na
172
pracovník
rezaný úsek cesty lopatou- pokládka 0,5 tony asfaltovej zmesi –
oprava výtlkov
Finišér
Obsluha finišéra BOMAG FAYAT GROUP MF 221, kontrola
120
asfaltovej zmesi po úprave chodníka 1,5 tony asfaltovej zmesi
Valcista
Obsluha valca BW 120 AD 3 – valcovanie chodníka po pokládke 1,5
120
tony asfaltovej zmesi
Finišerista
Obsluha finišéra Titan pri pokládke asfaltovej zmesi – 70 ton
144
asfaltovej zmesi
Výškar
Obsluha žehličky finišéra Titan- nastavovanie výšky pokladanej
146
zmesi, pohybuje sa popri finišéri
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Tabuľka 2. Pracovné podmienky odberu pre vybrané profesie pri výrobe asfaltových zmesí
Pracovné zaradenie Pracovné podmienky odberu
Dĺžka odberu
(min)
Strojník obaľovacej Kontrola výroby obaľovaných asfaltových zmesí podľa receptúr
160
súpravy 1
vo velíne, vonkajšia kontrola hotovej obalenej zmesi vo vozíku
Obsluha pásov
Strojník obaľovacej
súpravy 2
Majster obaľovacej
súpravy
Hlavný strojník 1
Elektrikár 1
Strojník 1
Hlavný strojník 2
Elektrikár 2
Strojník 2
Hlavný strojník 3

Elektrikár 3
Strojník 4
Elektrikár 4
Strojník 5

Kontrola plynulého prísunu kameniva na dopravnom páse,
odober vzoriek asfaltovej zmesi
Obsluha obaľovacej súpravy z velína, údržba obaľovacej
súpravy
Riadenie pracovníkov a procesu výroby asfaltovej zmesi

160

Riadenie výroby obaľovacích asfaltových zmesí z velína,
meranie teploty asfaltu

125

Kontrola výroby asfaltových zmesí vo vonkajšom priestore,
meranie teploty asfaltu, riadenie výroby z velína
Kontrola podávačov kameniva, pásových dopravníkov, chodu
šnekového dopravníka, sušiaceho bubna

129

Riadenie výroby obaľovacích asfaltových zmesí z velína,
kontrola systému výroby vo vonkajšom priestore
Kontrola klinových remeňov, korečkového dopravníka,
remeňov triediča
Kontrola podávačov kameniva, pásových dopravníkov,
klinových remeňov, odober vzoriek obaľovanej asfaltovej zmesi
Riadenie výroby obaľovacích asfaltových zmesí z velína,
mazanie ložísk, kontrola kvality obaľovanej zmesi, oprava
postreku
Oprava koncového spínača a miešačky, kontrola asfaltovej
zmesi z nákladného auta
Riadenie výroby obaľovanej asfaltovej zmesi z velína, vizuálna
kontrola asfaltovej zmesi
Kontrola funkčnosti VAZ, premazávanie ložísk, kontrola
čerpadla, klapiek, riadenie výroby
Čistenie priechodu filerovej váhy, premazávanie ložísk, práca
vo velíne

132

149
126

132

129
122
124

126
117
151
139

Tabuľka 3. Rozsah nameraných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele a celozmenové priemery 8-hodinového
časovo- váženého priemeru (TWA) v mg/m3 pre benzo/a/pyrén /BaP/ pre osobné odbery (5) pri pokládke
afaltových zmesí. TSH pre benzo/a/pyrén je 0,002 mg/m3 . Neistota stanovenia BaP je 21 %.
Pracovné zaradenie
Namerané hodnoty
Celozmenové priemery
3
(mg/m )
(mg/m3)
Finišerista
0,003
0,0021
Finišerista - výškar

0,0048

0,0034

Technický pracovník-pokládka asfaltu

0,0002

0,00001

Valcista

0,000001

< 0,0000004

Finišér

0,00002

0,00001

Majster

0,000004

0,000002

Uvedené výsledky boli korigované na referenčnú teplotu a tlak.
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Tabuľka 4. Rozsah nameraných hodnôt pre jednotlivé ukazovatele a celozmenové priemery 8hodinového časovo- váženého priemeru (TWA) v mg/m3 pre benzo/a/pyrén /BaP/ pre osobné odbery
(5) pri výrobe asfaltových zmesí. TSH pre benzo/a/pyrén je 0,002 mg/m3. Neistota merania BaP je 21 %.
Pracovné zaradenie
Namerané hodnoty
Celozmenové priemery
3
(mg/m )
(mg/m3)
Elektrikár
< 0,0000004
< 0,0000004
Strojník
0,000004
0,000002
Strojník obaľovacej súpravy
< 0,0000004
< 0,0000004
Majster obaľovacej súpravy
< 0,0000004
< 0,0000004
Uvedené výsledky boli korigované na referenčnú teplotu a tlak.
Tabuľka 5. Rozsah nameraných hodnôt a celozmenových priemerov 8-hodinového časovováženého priemeru (TWA) v mg/m3 pre pevný aerósol celkový – dolomit, vápenec – osobné odbery
pre sledované profesie (1) * Hodnoty NPELc podľa NV SR č. 471/2011.
Rozsah nameraných hodnôt Celozmenové priemery Limitné hodnoty
Profesia
mg/m3
mg/m3
mg/m3
Elektrikár
0,28 - 18,03
0,18 - 18,03
10,0
Strojník
0,32 - 49,40
0,20 - 49,40
10,0
Zámočník
5,96
4,47
10,0
Hlavný strojník
0,47 - 36,52
0,29 - 36,52
10,0
Vážnik
1,90
1,32
10,0
Nakladač
4,61 - 12,12
3,21 - 12,12
10,0
Obsluha pásov
35,99
35,99
10,0
Majster
8,78
6,11
10,0
Tabuľka 6. Rozsah nameraných hodnôt L Aeq,T a horné akčné hodnoty expozície LAEX, 8h, pre
sledované profesie (7) podľa NV č.115/2006. Namerané hodnoty boli zväčšené o hodnotu neistoty
a vztiahnuté na referenčný čas.
Rozsah nameraných hodnôt Posudzovaná hodnota
Limitné hodnoty
Profesia
ekvivalentnej hladiny
normalizovanej hladiny
dB
A akustického tlaku dB
hluku dB
Obsluha vibračnej dosky
82,6 – 94,3
80,6 – 93,7
85
Strojník finišéra
84,5
86,0
85
Obsluha finišéra
89,6
87,1
85
Izolatér
86,1-86.9
88,0
85
Finišér výškar
85,0- 88,5
86,1-88,5
85
valcista
81,6 -82,7
81,6-84,7
85
Strojník VAZ
74,7-85,4
79,2 -89,6
85
Hlavný strojník VAZ
89,9
88,8
85
Údržbár
79,3- 88,9
79,7- 89,3
85
Elektrikár
74,7-- 88,9
76,3- 89,3
85
Vážnik
72,1
65,6
85
Strojník nakladača
72,7- 82,7
77,1- 82,7
85
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Tabuľka 7. Prekročenie limitných hodnôt v závislosti od sledovaných ukazovateľov podmienok na
pracovisku.
Prekročené
Počet
hodnoty
% prekročenie limitných
Sledovaný ukazovateľ
Odberových
TWA alebo
hodnôt
miest
LAex,8h
Pevné aerósoly z VAZ
21
9
42,8
Hluk z VAZ
24
9
37,5
Hluk z pokládky asfaltových zmesí
7
5
71,5
PAU pri pokládke asfaltových zmesí
6
2
33,3

Záver
Pri pokládke asfaltovej zmesi ako aj pri natavovaní asfaltových pásov na povrch betónovej
konštrukcie sú zamestnanci vystavení pôsobeniu fyzikálnych a chemických faktorov. Jedným je
aj benzo/a/pyrén, ktorý patrí do skupiny potenciálnych karcinogénov a mutagénov. Na dvoch
takýchto pracoviskách boli stanovované koncentrácie benzo/a/pyrénu v dýchacej zóne
zamestnancov. Pri pokládke asfaltovej zmesi pri výstavbe cesty a natavovaní asfaltových pásov
na povrch betónovej konštrukcie boli zistené prekročené hodnoty TSH pre benzo/a/pyrén pre
pracovné zaradenie finišerista, finišerista - výškar a izolatér. Najvyššie nameraná koncentrácia
B/a/P ako aj celozmenový priemer bol zistený pre pracovné zaradenie finišerista - výškar, kde
došlo k prekročeniu TSH v rámci celozmenovej expozície o 70 %. Dodržané hodnoty TSH boli
zistené pre pracovné zaradenie valcista, majster, obsluha finišéra a technického pracovníka pri
oprave výtlkov a oprave chodníkov, kde v porovnaní s výstavbou ciest boli kladené podstatne
menšie množstvá asfaltovej zmesi. Vo finišéroch ani pri ručnom natavovaní asfaltových pásov
nie je zabezpečené odsávanie vzhľadom na technologické možnosti. Pri výrobe asfaltových
zmesí v plne automatizovaných kontinuálnych obaľovacích súpravách na 5 vybraných
pracoviskách neboli zistené prekročené hodnoty TSH pre benzo/a/pyrén pre všetky sledované
pracovné zaradenia – elektrikár, strojník, strojník obaľovacej súpravy a majster obaľovacej
súpravy. Tieto výsledky sú dokladom výkonných odsávacích systémov v obaľovacích
súpravách, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia zamestnancov.
Pri výrobe asfaltových živíc sme tiež sledovali zaťaženie pevným aerósolom, a to celkovým,
ako aj respirabilným. Profesie, ktoré pracujú v odhlučnených kabínach, ako sú valcista, obsluha
nakladača, vážnik, neprekračovali limitné hodnoty. Vyššia expozícia pevným aerósolom vo
výrobe asfaltových zmesí je spôsobená hlavne vznikom sekundárnej koncentrácie pevného
aerósolu, čomu sa dá efektívne zabrániť účinným a pravidelným skrápaním ciest v priestoroch
výrob asfaltových zmesí. Zo všetkých odberov pevných aerósolov z dýchacej zóny
zamestnancov na pracovisku výroby asfaltových zmesí boli prekročené najvyššie prípustné
expozičné limity NPELc pevné aerósoly-dolomit, vápenec v 42,8 %. Po vykonaní skrápania na
jednom pracovisku s prekročenými hodnotami NPELc pre pevný aerósol bol zistený pokles
expozície zamestnancov o 35 %, čo predstavuje pomerne vysokú hodnotu.
Čo sa týka expozície hluku z 8 sledovaných pracovísk výroby asfaltových zmesí z 24
pracovných miest boli expozície hluku prekročené v 9 prípadoch, čo predstavuje 37,5 % ako je
uvedené v tabuľke 7. Pri pokládke asfaltových zmesí boli prekročené limitné hodnoty v 5 zo 7
exponovaných zamestnancov. Neprekročené hodnoty boli zistené len pre profesiu valcista, kde
pracovníci pracovali v moderných odhlučnených valcoch s klimatizačnou jednotkou.
Pracovné návyky, pravidelné skrápanie pracoviska, používanie moderných technológií
a odhlučnených nakladačov, váh a valcov, podstatne prispievajú k zlepšeniu podmienok práce
zamestnancov. Preto, pri výstavbe ciest je vhodné sledovať zdravotný stav zamestnancov,
nakoľko ich pracovné zaťaženie benzo/a/pyrénom je pomerne vysoké.
177

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

Použitá literatúra
1. Buchancová, J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia, Martin, Osveta, 2003; 1133 s,
ISBN 80-8063-113-1.
2. STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Požiadavky na cestné asfalty.2009.
3. Krličková E. - Vinclerová S.: Stavba ciest a diaľnic: I. časť - Cestné stavebné
materiály. Košice: Mercury - Smékal, 2003. 59 s. ISBN 80-89061-87-7.
4. Krličková, E. - Vinclerová, S. - Gilinger, J.: Stavba ciest a diaľnic : II. časť - Technológie
vozoviek. Košice: Mercury - Smékal, 2004. 60 s. ISBN 80-89061-91-5;
5. NIOSH 5506: Polynuclear Aromatic Hydrocarbons by HPLC, ISSUE 3,1998.
6. STN EN 689 0vzdušie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalačnej expozície
chemickým látkam na porovnanie s limitnými hodnotami a stratégia merania, Bratislava,
SÚTN, 2000.
7. NV SR č,115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami s expozíciou hluku.
8. NV 471/2011 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006
Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom
pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z.z.

178

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

ZHODNOTENIE ÚROVNE RADIAČNEJ OCHRANY NA MAMOGRAFICKÝCH
PRACOVISKÁCH
A. Varjúová1, J. Greschner2
1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,
Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením
2
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica,
Oddelenie rádiológie

Abstrakt
Úvod: Radiačná záťaž spojená s diagnostickým využívaním zdrojov ionizujúceho žiarenia
sa stala v poslednom období diskutovaným problémom, pretože predstavuje významný príspevok k celkovému ožiareniu populácie. Preto je potrebné zabezpečiť a neustále kontrolovať
stav rádiologických zariadení, inovovať rádiologické postupy a dodržiavať požiadavky radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi žiarenia.
Materiál a metodika: Preverili sme dodržiavanie požiadaviek radiačnej ochrany na mamografických pracoviskách v banskobystrickom a žilinskom kraji a uskutočnili merania expozičných parametrov, ktoré majú vplyv na veľkosť dávky.
Výsledky: Preverené pracoviská majú platné povolenie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia a takmer všetky vykonávajú skúšky zdrojov. Hodnoty dávky v mliečnej žľaze
získané prepočtom nameranej kermy vo vzduchu sú na premeraných pracoviskách v súlade s
legislatívou.
Závery: Naše zistenia potvrdili, že je nutné docieliť, aby radiačná záťaž pri mamografických vyšetreniach bola čo najnižšia, pri zachovaní dostatočne kvalitnej diagnostickej informácie obrazu. Vzhľadom na rádiosenzitivitu mliečnej žľazy je nutné zredukovať dávku pri
mamografických vyšetreniach na minimum.
Úvod
Aplikácia röntgenového žiarenia hrá dôležitú úlohu v diagnostike a následne vhodne zvolenej terapii mnohých ochorení. Od objavu ionizujúceho žiarenia a jeho využívania
v medicíne, má radiačná ochrana svoje významné postavenie. Vyžaduje si multidisciplinárny
prístup, ktorý je podporovaný akcelerujúcim vývojom nových technológii a prístrojovej techniky, systémov monitorovania ako aj vhodnými úpravami v legislatíve. Odporúčania vydávané Medzinárodnou komisiou pre rádiologickú ochranu, agentúrou IAEA zavádzajú obmedzovanie individuálnych dávok a upravujú veľkosť ožiarenia (4). Znižovanie radiačnej záťaže
pacientov vyžaduje ucelený a účinný systém vzdelávania v radiačnej ochrane, s dostatočným
tréningom a zručnosťou personálu, tak aby sa redukcia dávok žiarenia dosiahla bez straty
diagnostických informácii. V súlade s programom zabezpečovania kvality v rádiológii, ktorého realizáciu vyžaduje súčasná legislatíva v ochrane zdravia pred žiarením, je potrebné nájsť
rovnováhu medzi kvalitou diagnostickej informácie a rizikami z ožiarenia.
Úlohou štátneho zdravotného dozoru (3) je dohliadať na dodržiavanie požiadaviek radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi žiarenia, preverovanie technického stavu zariadení,
rádiologických postupov a kontrolovať ochranu pacientov i personálu.
Pri rádiologických vyšetreniach sa kladie dôraz na dodržiavanie diagnostických referenčných úrovní (DRÚ), ktoré slúžia ako návod pre optimalizáciu lekárskych expozícii. Poznanie
DRÚ pre štandardné rádiologické procedúry je potrebné k stanoveniu miery rizika vzniku
nádorových ochorení v dôsledku rádiologických vyšetrení ako aj k odhadu aktuálnej dávky,
ktorú pacient dostane pri vyšetrení momentálne. Prekročenie diagnostických referenčných
úrovní je podľa súčasne platnej legislatívy neprípustné. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne
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kontrolovať ich dodržiavanie (2), avšak v súčasnosti sa to nedeje. DRÚ pre mamografické
vyšetrenia sú uvedené v prílohe č. 1 k NV č. 340/2006 Z.z.. Sú definované ako priemerná
dávka v mliečnej žľaze stanovená v tkanivo-ekvivalentnom fantóme prsníka s hrúbkou 4,5 cm
pre molybdénovú anódu a filter. Priemerná dávka pre kranio-kaudálnu projekciu je 1 mGy
bez použitie mriežky a 3 mGy pri použití mriežky.
Najčastejším zhubným nádorovým ochorením žien je karcinóm prsníka. Mamografické vyšetrenie tak predstavuje nenahraditeľnú metódu pre diagnostiku skorých štádií karcinómu
mliečnej žľazy.
Hlavným cieľom mamografickej diagnostiky je znížiť mortalitu žien na toto zhubné ochorenie (8). Vzhľadom na vysokú rádiosenzitivitu mliečnej žľazy je však nutné zredukovať dávku pri mamografických vyšetreniach na minimum.
Každé rádiologické vyšetrenie musí byť odôvodnené, keďže ovplyvní ďalšiu starostlivosť
o pacienta a požadovanú diagnostickú informáciu nie je možné získať iným spôsobom. Očakávaný diagnostický prínos musí prevážiť možné riziko. Na druhej strane nie je na mieste
prehnane opatrný postoj, ktorý by viedol k vylúčeniu potrebného vyšetrenia (10).
Znižovanie dávok pri mamografických vyšetreniach je možné docieliť neustálym uplatňovaním princípu ALARA "As Low As Reasonably Achievable", vhodným výberom rádiologickej techniky, uplatňovaním odporúčaní Európskej komisie (1), stanovením, prehodnocovaním a dodržiavaním miestnych diagnostických referenčných úrovní pre mamografické vyšetrenia a neustálym porovnávaním s národnými DRÚ ako aj vzdelávaním personálu, ktorý sa
podieľa na mamografických vyšetreniach (indikujúci lekári, rádiologickí technici, rádiológovia).
Materiál a metodika
Z dôvodu zhodnotenia úrovne radiačnej ochrany na mamografických pracoviskách bol uskutočnený prieskum dodržiavania požiadaviek radiačnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach v spádovom území banskobystrického a žilinského kraja. Zmapovali sme prístrojové
vybavenie pre mamografické vyšetrenia, preskúmali sme, či sú na týchto pracoviskách vykonávané skúšky dlhodobej stability v rozsahu a s frekvenciou v súlade s platnou legislatívou.
Na vybraných pracoviskách bola zmeraná kerma vo vzduchu dozimetrickým prístrojom
Unfors Mult-O-Meter (Unfors, Inc., Billdal, Švédsko) pri expozičných parametroch mamografického vyšetrenia, určili sme dávku v mliečnej žľaze a porovnali s hodnotami diagnostických referenčných úrovní stanovených v legislatíve (2). Ako fantóm prsníka boli použité
PMMA dosky s hrúbkou 4 cm. Pri nastavení expozičných parametrov používaných pri mamografickom vyšetrení bola meraná kerma vo vzduchu, napätie na röntgenovej lampe, expozičný čas. Reprodukovateľnosť týchto parametrov bola overovaná pri 10 meraniach. Výpočet
priemernej hodnoty dávky v mliečnej žľaze bol uskutočnený prostredníctvom hodnôt kermy
vo vzduchu podľa metodiky (5, 7).
Výsledky
Podľa štatistik za rok 2011 bolo uskutočnených viac ako 1 milión 100 tisíc rádiologických
vyšetrení v zdravotníckych zariadeniach banskobystrického a žilinského kraja. Ako piate najčastejšie vyšetrenie je uvádzané mamografické vyšetrenie
V banskobystrickom a žilinskom kraji evidujeme 25 mamografických pracovísk (tabuľka
1).
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Tabuľka 1. Prehľad typov mamografických zariadení v banskobystrickom a žilinskom kraji
Typy rádiologických zariadení
Mammomat 3000
Mammomat 1000
Mammomat Inspiration
Planmed Sophie
Planmed Nuance
Senographe 800T
Lorad Selenia
Lorad MultiCare Platinum
Hologic Lorad M-IC
GE AGFA RT
MammoDiagnost
Spolu

Počet
6
1
1
5
1
2
4
1
1
1
2
25

Na mamografické vyšetrenia sa používajú rozličné röntgenové prístroje s rôznym rokom výroby a inštalácie (graf 1).
Graf č. 1 Prehľad mamografických prístrojov podľa rokov výroby
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Podľa súčasne platnej legislatívy (3) všetky zdroje ionizujúceho žiarenia používané na lekárske ožiarenie musia mať vydané povolenia príslušným úradom verejného zdravotníctva
a ich technický stav sa kontroluje v pravidelných intervaloch prostredníctvom skúšok dlhodobej stability. Všetky preverené pracoviská majú platné povolenie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Skúšky dlhodobej stability (SDS) hovoria o funkčnosti zariadenia a štandardnej výkonnosti, avšak nemusia znamenať, že pri ich používaní je jednoznačne zaručená aj najnižšia radiačná záťaž pre pacienta (6). Na takmer všetkých preverovaných pracoviskách sú vykonávané
skúšky s frekvenciou a v rozsahu uvedenom v legislatíve (2). Niektoré pracoviská stále neuskutočňujú SDS s požadovanou frekvenciou 2x ročne a na jednom z pracovisku boli zistené
nedostatky a toto zariadenie bolo navrhnuté na vyradenie z používania (graf 2).
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Graf 2. Súladu pracovísk s platnou legislatívou
pravidelné SDS
SDS raz za rok
nedostatky pri SDS

Výsledná kvalita diagnostického vyšetrenia do veľkej miery závisí od typu prístroja, jeho
veku, vyťaženosti a taktiež od pravidelnej údržby. Ďalším rozhodujúcim parametrom celkového efektu vyšetrenia je aj kvalita vyvolávacieho procesu a typ zobrazenia. Analógové mamografické pracoviská majú v prevádzke vyvolávacie automaty určené pre mamografiu.
Napredovanie zobrazovacích technológií v rádiológii sa urýchľuje digitalizáciou a vývojom citlivejších detekčných systémov. Tak sa na jednej strane zlepšuje diagnostická informácia, na druhej strane sme však často svedkami, že radiačná záťaž pacienta narastá. Štyri pracoviská používajú zobrazenie pomocou nepriamej digitalizácie a osem pracovísk používa
priamu digitalizáciu (graf 3).
Graf 3. Typy zobrazovacích systémov
film
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Pri dozimetrických meraniach na vybraných pracoviskách boli overené nastavenia expozičného času a vybraných parametrov expozície, ktoré ovplyvňujú radiačnú záťaž pacientov.
Na vybraných pracoviskách bola meraná kerma vo vzduchu (graf 6) a určené priemerné hodnoty dávky v mliečnej žľaze. Hodnoty priemernej dávky v mliečnej žľaze získané prepočtom
nameranej kermy vo vzduchu (7) boli na premeraných pracoviskách v súlade s DRÚ. Na jednom pracovisku (pracovisko č. 2 na grafe 6) bolo navrhnuté optimalizovanie expozičných
parametrov (zníženie elektrického množstva), čím bola redukovaná hodnota kermy vo vzduchu ako aj dávky v mliečnej žľaze.
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Kerma vo vzduchu
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Graf 5. Hodnoty nameranej kermy vo vzduchu na vybraných pracoviskách
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Graf 6. Hodnoty dávky v mliečnej žľaze na vybraných pracoviskách
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Jedným so základných princípov radiačnej ochrany je princíp optimalizácie. Hlavným kritériom optimalizácie radiačnej ochrany sú kvantitatívne údaje, z ktorých je potom možné odvodiť veľkosť ožiarenia pacientov. Faktory, ktoré ovplyvňujú dávku sú: napätie na röntgenovej lampe, hodnota celkového elektrického množstva, spektrum röntgenového žiarenia, ktoré
závisí od materiálu anódy, prídavná filtrácia, kompresia a typ žľazy.
Článok č. 12 Direktívy č. 43/97/Euratom ako aj NV SR č. 340/2006 Z.z. vyžadujú aby boli
uskutočnené prehľady ožiarenia populácie z jednotlivých typov rádiologických vyšetrení.
Sledovanie a hodnotenie ožiarenia pacientov sa v SR doposiaľ uskutočňuje len vo veľmi
obmedzenej miere. Na rádiologických pracoviskách nie je dostatočne zabezpečená evidencia
údajov o rádiologickom vyšetrení, ktorá je nevyhnutná na odhad dávok. Pracoviskám je
v súčasnosti poskytovaná možnosť sledovania veľkosti ožiarenia prostredníctvom automatizovaného systému DQC (Dose Quality Control), ktorý je určený pre digitálne i konvenčné
modality.
Záver:
Každé použitie zdroja ionizujúceho žiarenia musí byť odôvodnené, v tomto smere má najväčšiu zodpovednosť indikujúci lekár, ktorý musí zvážiť, či dané vyšetrenie je potrebné, či nie
je možné získať požadovanú diagnostickú informáciu aj iným spôsobom, použitím ultrasonografie, prípadne magnetickej rezonancie.
Napriek zdokonaľovaniu technických parametrov rádiologických zariadení, pravidelným
kontrolám a zavádzaniu systémov zabezpečenia kvality, sa populačná dávka spôsobená zdravotníckymi zdrojmi ionizujúceho žiarenia neznižuje.
Mamografické diagnostické vyšetrenie je náročná vyšetrovacia technika jednak z hľadiska
požiadaviek na technickú kvalitu röntgenového zariadenia a jednak z hľadiska programu zabezpečenia kvality na rádiologickom pracovisku. Dosiahnutie toho, aby dávky pri mamografických vyšetreniach boli čo najmenšie, začína samotným nákupom primeranej prístrojovej
183

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

techniky a pokračuje tvorbou vhodných protokolov a rádiologických postupov pre túto skupinu pacientov. Na pracoviskách postupom času dochádza k modernizácii prístrojového vybavenia.
V nedávnej minulosti boli do legislatívnych úprav SR zavedené systémy zabezpečovania
kvality a kontroly kvality pre rádiologické vyšetrenia. Viacerím pracoviskám chýbajú mamografické fantómy na uskutočňovanie skúšok prevádzkovej stálosti, ktorých náplň žiaľ, nie je
daná legislatívne. Tie by signalizovali problémy röntgenového zariadenia, prípadne zobrazovacích systémov. V súčasnosti avizovanie porúch je len na pozornosti a zvážení rádiologických technikov, prípadne sú poruchy odhalené pri skúškach dlhodobej stability vykonávaných
dva krát ročne autorizovanými firmami. Niektoré pracoviská napriek tejto „legislatívnej diere“ sú schopné kontrolovať viaceré expozičné parametre a vyvolávací proces, aby bola zabezpečená kontrola kvality rádiologického vyšetrenia.
Diskutovaným problémom ostáva naďalej poskytovanie olovených ochranných pomôcok
pacientkam pri tomto type vyšetrení. Na trhu sú k dispozícii špeciálne olovené ochranné goliere určené pre mamografiu. Používanie golierov určených pre stomatológiu vedie často
k tvorbe artefaktov na snímke a zvýšeniu radiačnej záťaže pacientok. Na krytie maternice
slúži olovená ochranná polzásterka.
V oblasti radiačnej ochrany by mohla mať veľmi významnú úlohu pozícia klinických fyzikov. Takto kvalifikovaní odborníci by počas prevádzky pracoviska mohli analyzovať problémy zobrazovacích systémov, pravidelne kontrolovať a optimalizovať expozičné parametre,
stanovovať miestne diagnostické referenčné úrovne a kontrolovať ich súlad s národnými, vykonávať skúšky prevádzkovej stálosti a optimalizovať rádiologické postupy, a tým zabezpečiť
dostačujúcu úroveň radiačnej ochrany pacientov a aj personálu pracoviska. Náplň práce klinických fyzikov by bola v zabezpečovaní požiadaviek radiačnej ochrany, mali by metodicky
koordinovať a sledovať činnosť iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa podieľajú na lekárskom ožiarení. Zodpovedali by za presnosť a bezpečnosť používania zdrojov ionizujúceho
žiarenia, za uvádzanie nových zariadení a technológií do prevádzky, ako aj za zavádzanie
systémov zabezpečovania kvality a kontroly kvality na rádiologických pracoviskách. Žiaľ,
táto skupina odborníkov v podmienkach slovenského zdravotníctva nie je do systému zaradená, hoci súčasne platná legislatíva (2) zaväzuje prevádzkovateľa rádiologických zariadení
v závislosti od ich počtu, aby bol na pracovisku k dispozícii, ani na jednom z preverených
pracovísk sme klinických fyzikov nenašli. V dohľadnej dobe je potrebné legislatívne požiadavky aj realizovať.
Výsledky v oblasti sledovania úrovne radiačnej ochrany a radiačnej záťaže pri mamografických vyšetreniach preukázali, že mamografické pracoviská sú v súlade s požiadavkami na
ochranu zdravia pri činnostiach dôležitých z hľadiska zabezpečenia radiačnej ochrany
a namerané hodnoty dávky v mliečnej žľaze sú porovnateľné s hodnotami uvedenými
v legislatíve. Riziko vyplývajúce z rádiologických vyšetrení je v možnosti prejavu stochastických efektov, teda bezprahových, kedy akákoľvek dávka môže (ale aj nemusí) vyvolať vznik
nádorových ochorení, prípadne dedičných defektov. Pravdepodobnosť týchto účinkov sa zvyšuje s rastúcou dávkou. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby zníženie dávok z ožiarenia neobmedzilo úroveň a kvalitu získaných diagnostických informácií (9).
Optimalizácia prístrojového vybavenia a rádiologických postupov spolu s aplikáciou kritérií vydaných Európskou komisiou môže pomôcť prispieť k redukcii dávky a tým aj
k znižovaniu rizika spojeného s ionizujúcim žiarením.
Je to však náročný a zdĺhavý proces vyžadujúci spoluprácu rádiológov, rádiologických
technikov i pracovníkov dozoru.
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Abstrakt
Úvod: Cieľom štúdie bolo porovnanie priemernej celotelovej expozície rádiofrekvenčným
EMP nameranej pomocou osobného expozimetra a krátkodobej lokálnej intenzity EMP (meranej pomocou prenosného merača) s najvyššími prípustnými hodnotami.
Materiál a metodika: Použili sme osobný expozimeter EMP Narda ESM-30 a prenosný
merač EMP Narda EBM-550. Expozimetrom sme merali 24-hodinovú expozíciu EMP
s prihliadnutím na expozíciu počas pobytu v škole, prenosným meračom sme merali intenzitu
EMP na f=1800 MHz na 12 rôznych miestach v priestoroch školy v 2 rôznych dňoch.
Výsledky: Expozimetrickými meraniami boli namerané priemerné hodnoty expozície EMP
v školskom prostredí na úrovni 5,60 ± 0,41% expozičného limitu. Prenosným meračom EMP
boli namerané intenzity EMP v rozpätí od 0,19 do 9,29 V/m.
Závery: Expozimetrom namerané dáta sú pod úrovňou senzitivity meracieho zariadenia.
Namerané lokálne intenzity EMP zodpovedajú naplneniu limitných hodnôt pre danú frekvenciu na 0,01 – 2,53%. Merania nepreukázali prekročenie expozičného limitu pre rádiofrekvenčné EMP podľa platnej legislatívy.
Úvod
Rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (EMP) sú emitované mnohými zdrojmi
v životnom a pracovnom prostredí a ich počet neustále narastá. Tento nárast počtu zdrojov
EMP používaných v bežnom živote a priemysle už dlhšiu dobu vedie k výskumu potenciálnych, prevažne negatívnych vplyvov EMP na ľudský organizmus. Miera expozície je závislá
na vzdialenosti od zdroja, jeho umiestnenia, výkonu, dennej doby, dĺžky používania a pod.
Medzi najvýznamnejšie zdroje EMP, ktorým je populácia bežne vystavená patria mobilné
telekomunikačné prostriedky - predovšetkým mobilné telefóny, základňové stanice mobilnej
telekomunikačnej siete, počítačové WiFi siete, rádio - televízne vysielače a iné.
Presná objektivizácia expozície meraním intenzity EMP je vzhľadom k mobilite každého
subjektu prakticky nemožná. Z tohto dôvodu je k verifikácii celkovej dávky ožiarenia EMP
okrem priamych meraní intenzity EMP využívaná expozimetria, ktorá umožňuje určiť hodnotu ožiarenia sumarizáciou expozície z rôznych zdrojov. Takto získanú hodnotu je možné porovnať s najvyššou prípustnou hodnotou ožiarenia, danou v legislatíve a percentuálne určiť
dosiahnutý stupeň ožiarenia. Platná Slovenská legislatíva uvádza limitné hodnoty platné pre
rôzne skupiny populácie v Nariadení vlády SR číslo 325/2006 (1).
Cieľom štúdie bolo porovnanie priemernej celotelovej expozície EMP meranej pomocou
osobného expozimetra EMP s úrovňou krátkodobej lokálnej intenzity EMP v priestoroch
gymnázia pomocou presnejšieho a kalibrovaného meracieho zariadenia a porovnanie nameraných hodnôt s najvyššími prípustnými hodnotami. Stredoškolské prostredie a stredoškolská
mládež ako záujmová skupina pre túto štúdiu boli vybraná na základe našich predošlých výskumov vplyvu EMP na autonómny nervový systém, v podobnej vekovej skupine bola na
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území Slovenskej republiky uskutočnená dotazníková štúdia (2), okrem toho je v literatúre
dostupných niekoľko prác venujúcich sa osobnej expozimetrii práve u detí a mládeže (4),(5)
alebo u pracovníkov v školských a predškolských zariadeniach (6).
Materiál a metodika
Merania expozície EMP boli realizované pomocou osobného expozimetra EMP
a prenosného merača EMP. Bol použitý expozimeter ESM-30 „RadMan XT“ (Narda STS,
Nemecko) kalibrovaný podľa normy ICNIRP 1998 „General Public“, rozsah zaznamenávaných frekvencií predstavovalo pásmo 3 MHz – 40 GHz v elektrickej zložke EMP (E), zaznamenané hodnoty expozície uvedené v jednotkách percentuálneho naplnenia limitných hodnôt
expozície EMP podľa ICNIRP 1998 GP, udávaná chyba merania expozimetra podľa technickej dokumentácie ±3 dB (resp. ±6%). Ako prenosný merač EMP sme použili zariadenie
NBM-550 (Narda STS, Nemecko) kalibrovaný podľa rovnakej normy. Merania EMP boli
realizované v pásme vysokých frekvencií (GSM 1800 MHz), namerané hodnoty sú udávané v
jednotkách V/m a zodpovedajú priemernej hodnote elektrickej intenzity (E) počas 6minútového meracieho intervalu (ICNIRP 1998).
Merania expozície EMP pomocou osobného expozimetra boli realizované v spolupráci
s 32 dobrovoľníkmi spomedzi študentov gymnázia. Respondenti mali expozimeter počas monitorovania v dennej dobe umiestnený vo vrecku oblečenia, počas merania v nočných hodinách bol uložený vo vzdialenosti cca. 50-100 cm od tela. Interval merania bol nastavený na 1
sekundu, do vstavanej pamäte dozimetra sa ukladal údaj o priemernej, maximálnej a minimálnej percentuálnej hodnote povolenej hustoty výkonu EMP z časových úsekov trvajúcich
180 s. Expozimeter bol vybavený vizuálnou signalizáciou dosiahnutia 12,5%, 25%, 50%
a 100% limitnej hodnoty pomocou rôznofarebných LED diód a akustickou signalizáciou pri
dosiahnutí 50% a 100% limitnej hodnoty expozície EMP. Respondenti okrem toho zaznamenávali svoju aktivitu v hodinových intervaloch do záznamníka, okrem toho zaznamenávali aj
každé signalizované prekročenie limitnej hodnoty spolu s časovým údajom a, špeciálne, aj
aktivity spojené s používaním známych zdrojov EMP, prípadne pohybovaním sa v ich blízkosti.
Prenosným meračom EMP NBM-550 sme realizovali merania intenzity EMP vo vyučovacích a spoločných priestoroch gymnázia. Merania boli vykonané na celkovo 12 rôznych stanovištiach na 3 podlažiach, na každom podlaží po 4 stanovištia orientované podľa svetových
strán. Merače boli umiestnené na každom stanovišti vo vzdialenosti 1 – 2 metre od okna. Merania boli realizované v 2 rôznych pracovných dňoch v čase školského vyučovania, prvé meranie v dobe tesne po poludní, druhé meranie po začatí vyučovania o 8. hod.
Merania pomocou expozimetra boli realizované v meste Martin a jeho blízkom okolí ležiacom v severnej časti Turčianskej kotliny. V samotnom meste žije približne 60 000 obyvateľov, v okrese Martin asi 100 000 obyvateľov, čo predstavuje hustotu zaľudnenia cca. 834
obyv./km2 v meste a asi 132 obyv./km2 v okrese Martin. Gymnázium, kde bola realizovaná
časť expozimetrických meraní a merania pomocou prenosného merača EMP sa nachádza
v meste Martin, približne 500 metrov východne od centra mesta na malom návrší.
V okolí mesta a školy sa nachádza niekoľko významných zdrojov EMP. Vysielačový
komplex Krížava umiestnený na hrebeni pohoria Malá Fatra v nadmorskej výške 1451 m.n.m.
obsahuje 4 DVB-T vysielače s výkonom 18,5 kW (na frekvencii 722 MHz), 10 kW (562
MHz, v čase meraní 8 kW), 10 kW (618 MHz) a 6,3 kW (568 MHz, v čase meraní 2 kW),
ďalej 5 FM vysielačov s výkonom po 20 kW a 1 FM vysielač o výkone 3 kW, komunikačný
systém pre letecké prevádzkové služby a ďalšie telekomunikačné služby. Tento komplex sa
nachádza približne 9 km západne od centra mesta a gymnázia. Vo vzdialenosti do 500 metrov
severne od gymnázia sa nachádza vysielačový komplex umiestnený na budove Slovenskej
národnej knižnice, ktorý obsahuje 2 DVB-T vysielač s výkonom 3 kW (514 MHz) a 2 kW
187

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

(738 MHz – v čase meraní ešte nebol v prevádzke), 2 FM vysielače s výkonom 1 kW a 0,5
kW a niekoľko základňových staníc mobilnej komunikácie (BTS). V okolí mesta sa nachádza
ďalších 8 FM vysielačov s výkonom 0,25 – 1 kW, množstvo GSM a UMTS a LTE BTS (800,
900, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz), vysielače pre rôzne vojenské, letecké a záchranárske komunikačné systémy a ostatné zdroje.
Výsledky
Celkovo bolo realizovaných 32 24-hodinových expozimetrických záznamov, z nich sme 28
zaradili do vyhodnotenia, spolu 12 948 zaznamenaných trojminútových intervalov. Podľa
údajov uvedených v záznamníkoch o dennej činnosti jednotlivých respondentov sme rozdelili
jednotlivé intervaly na údaje namerané počas pobytu v škole a mimo školského prostredia.
Uvedené hodnoty zodpovedajú celotelovej expozícii EMP.
Expozimetrom nameraná celotelová priemerná miera expozície v školskom prostredí dosiahla hodnotu 5,61 ± 0,36 % limitnej hodnoty expozície podľa normy ICNIRP 1998 GP, expozícia počas pobytu v mimoškolskom prostredí dosiahla úroveň 5,61 ± 0,37% limitnej hodnoty. Celková 24-hodinová expozícia sa pohybovala na úrovni 5,60 ± 0,36% limitnej hodnoty. Celotelová priemerná expozícia počas používania mobilného telefónu dosahovala úroveň
6,02 ± 2,08% limitnej hodnoty. Hodnoty sú zhrnuté v Tabuľka 1.
Tabuľka 1. Hodnoty priemernej expozície EMP v školskom/mimoškolskom prostredí, celodenná
expozícia a expozícia počas používania mobilného telefónu
Percento limitnej hodnoty
V škole
Mimo školy
Za 24 h
Telefonovanie
expozície EMP
Priemer (%)
5,60
5,61
5,60
6,02
SD
0,41
0,37
0,36
2,08

Prenosným meračom NBM-550 sme vykonali spolu 24 meraní na 12 stanovištiach
v priestoroch gymnázia počas dvoch dní. Maximálna nameraná intenzita dosahovala úroveň
9,29 V/m a bola nameraná v 2. deň v dopoludňajších hodinách na 1. podlaží v miestnosti obrátenej západným smerom, najnižšou nameranou hodnotou je intenzita 0,19 V/m, nameraná
bola takisto v 2. deň v miestnosti na 3. podlaží obrátenej severným smerom. Všetky namerané
hodnoty intenzity EMP sú graficky znázornené na Obrázok 1.

Intenzita EMP (V/m)

Obrázok 1. Namerané hodnoty EMP v jednotlivých priestoroch gymnázia (Legenda: J, V, S, Z –
označenie svetových strán, 3.p, 2.p, 1.p - podlažia)
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Diskusia a závery
V Slovenskej republike je ochrana obyvateľstva pred nežiaducimi účinkami EMP
v súčasnosti legislatívne upravená v Nariadení vlády SR 325/2006 o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje EMP a na limity expozície obyvateľov EMP v životnom prostredí (1).
V uvedenom predpise sú určené limitné hodnoty expozície, ktoré predstavujú maximálne prípustné hodnoty expozície EMP určené na základe dokázaných účinkov na zdravie a na základe biologických porovnávaní. Súlad zistených hodnôt s týmito limitnými hodnotami zaručuje,
že osoby exponované EMP sú chránené pred všetkými doteraz známymi škodlivými účinkami
na zdravie. Z dôvodu praktickej merateľnosti jednotlivých zložiek EMP boli stanovené akčné
hodnoty expozície. Tieto predstavujú veľkosť priamo merateľných parametrov vyjadrenú v
pojmoch intenzita elektrického poľa (E), intenzita magnetického poľa (H), magnetická indukcia (B) a hustota toku výkonu (S). Pre tieto parametre je odporúčané vykonať jedno alebo
podľa charakteru zdroja viacero meraní. Súlad nameraných akčných hodnôt s hodnotami
v uvedenými v nariadení vlády zaručuje súlad so zodpovedajúcimi limitnými hodnotami expozície. Dodržiavanie stanovených akčných hodnôt expozície súčasne zabezpečuje splnenie
požiadaviek i pre limitné hodnoty expozície (1).
Nami namerané hodnoty celotelovej expozície EMP osobným expozimetrom dosahovali
úroveň približne 5,6% limitnej hodnoty expozície podľa platnej legislatívy vychádzajúcej
z normy ICNIRP 1998 „General Public“ a vykazujú minimálne odchýlky medzi jednotlivými
dennými dobami a činnosťami. Avšak pri udávanej chybe meracieho zariadenia na úrovni
±6% namerané hodnoty expozície predstavujú prevažne šum z dôvodu nízkej senzitivity meracieho zariadenia prekrývajúci reálnu úroveň expozície EMP. Z toho vyplýva, že reálne hodnoty expozície sa pohybujú v rozpätí 0 – 11 % najvyššej prípustnej hodnoty a hodnotíme ich
ako podlimitné.
Prenosným meračom boli v rôznych častiach školy namerané priemerné hodnoty intenzity
EMP v rozpätí od 0,19 V/m do 9,29 V/m. Limitná hodnota intenzity pre meranú frekvenciu
1800 MHz dosahuje 58,25 V/m (E = 1,375.f1/2, Obrázok 2) V prípade našich meraní dosiahli
namerané hodnoty naplnenie najvyššej prípustnej hodnoty na 0,01% až 2,53%.
Obrázok 2. ICNIRP 1998 – Frekvenčná závislosť limitných hodnôt intenzity EMP podľa ICNIRP doporučení (Zdroj: ICNIRP)
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Pri bližšom skúmaní nameraných výsledkov je možné vidieť, že najvyššie intenzity EMP
boli namerané v miestnostiach otočených západným smerom na všetkých podlažiach. Namerané hodnoty vykazujú len minimálnu odchýlku medzi 1. a 2. meraním. Domnievame sa, že
tieto vysoké hodnoty boli spôsobené orientáciou daných miestností smerom k husto obývaným zónam a taktiež aj priamou viditeľnosťou na vysielač Krížava. Naopak, najnižšie intenzity EMP boli namerané na všetkých podlažiach v miestnostiach obrátených severným smerom (s výnimkou 2. merania na 1. podlaží, kedy bola nameraná hodnota okolo 5
V/m), a to aj napriek tomu, že v tesnej blízkosti severne od gymnázia sa nachádzali viaceré
zdroje EMP vysielajúce na frekvencii 1800 MHz (GSM vykrývače). Takisto neočakávane
vysoké hodnoty boli namerané aj v miestnosti obrátenej východným smerom na 3. podlaží,
vzhľadom k tomu, že týmto smerom sa nachádza iba rozsiahla neobývaná plocha a najbližšie
obydlia ležia približne vo vzdialenosti 2 km. Tieto diskrepancie medzi očakávanými
a nameranými hodnotami môžu byť vysvetlené odrazmi elektromagnetických vĺn od budov
v zastavaných oblastiach (8). Zaujímavosťou v miestnostiach obrátených východným smerom
je aj intenzita EMP o približne ½ nižšia v miestnosti ležiacej o podlažie nižšie (v porovnaní
s miestnosťou na vyššom podlaží), čo nebolo zaznamenané v žiadnych ďalších pod sebou
ležiacich miestnostiach. Takisto jedine v miestnostiach obrátených východným smerom boli
pri druhom meraní zistené hodnoty o polovičnej intenzite EMP oproti prvému meraniu.
Expozimetrickým meraniam z rôznych zdrojov EMP a v rôznych populačných skupinách
bolo predovšetkým v Nemecku venovaných niekoľko štúdií. Thomasová et al. (3) sledovali
24 hodinový expozičný profil pri používaní mobilných telefónov v súbore 329 dospelých respondentov v korelácii s udávanými chronickými symptómami. Zistená expozícia bola výrazne
nižšia, ako boli limitné hodnoty stanovené Medzinárodnou komisiou pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). Ďalšia práca Thomasovej et al. (4) bola venovaná expozimetrickému hodnoteniu expozície detí vo veku 8 – 12 rokov a adolescentov vo veku 13 – 17 rokov
pri používaní mobilných telekomunikačných prostriedkov. Zistené hodnoty expozície predstavovali v súbore detí 0,18% a v súbore adolescentov 0,19% limitnej hodnoty ožiarenia stanovenej podľa ICNIRP. Heinrich et al. (5) hodnotili výskyt chronických symptómov
u mladých ľudí v korelácii s 24 hodinovou expozíciou EMP. Expozimetricky zistené hodnoty
sa nachádzali hlboko pod limitnými hodnotami stanovenými ICNIRP. Podobne Bolte et al. (7)
v štúdii vykonanej v Holandsku namerali hodnoty expozície neprekračujúce expozičné limity,
dokonca v nepracovných dňoch boli zaznamenané polovičné hodnoty intenzity EMP oproti pracovným dňom. S uvedenými výsledkami sa zhoduje aj štúdia Juhásza et al. (6) zameraná
na pracovníkov pracujúcich v predškolských a školských zariadeniach v Maďarsku, väčšina
nimi nameraných hodnôt ležala pod efektívnym detekčným limitom zariadenia (0,05 V/m).
Krátkodobým meraniam expozície EMP (do 30 minút) bolo venovaných v Európe koncom
minulého desaťročia niekoľko veľkých štúdií. Tieto štúdie sa venovali meraniam expozície
v celom frekvenčnom spektre EMP. Naproti tomu, v našej štúdii sme sa selektívne zamerali
na najpoužívanejšie GSM frekvenčné pásmo 1800 MHz používané v intraviláne. Jednou z
najznámejších štúdií je Taliansky projekt BluShuttle, kde v rokoch 2005 – 2011 namerali údaje o intenzite EMP na približne 500 miestach po celom Taliansku. Z toho v 37% prípadov boli
namerané intenzity pod 0,25 V/m, v 54% prípadov intenzity od 0,25 do 1 V/m, v 6% prípadov
od 1 do 3 V/m, v 2% prípadov intenzity 3 – 6 V/m a len v 1% prípadov boli namerané hodnoty vyššie ako 6 V/m (9). Podobne aj merania vykonávané od roku 2001 francúzskou Agence
Nationale des Fréquences na viac ako 20 tisícoch stanovíšť v celom Francúzsku ukazujú, že
viac ako 60% nameraných údajov predstavujú intenzity <1 V/m, v 2,8% prípadov boli namerané hodnoty medzi 6 a 20 V/m a len v 0,1% prípadov hodnoty >20 V/m, zvyšných 36% tvoria intenzity 1 – 6 V/m (10). Štúdia belgických autorov zase uvádza, že viac ako 60%
z nameraných hodnôt intenzity EMP pochádzalo z GSM zdrojov (11). V týchto takisto ako aj
v ďalších štúdiách (niektoré sú stále v priebehu) neboli zaznamenané údaje o expozícii pre190
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kračujúce limitné hodnoty doporučené Európskou úniou. Väčšina štúdií zároveň preukazuje,
že zdroje EMP využívané v mobilnej komunikácii môžu byť považované za hlavný podiel
v expozícii EMP (12).
Úroveň expozície EMP v životnom prostredí kontinuálne narastá. V 80. rokoch počas prvých meraní v USA dosahovala intenzita EMP v mestskom prostredí približne 0,14 V/m (13),
v roku 1998 vo Švédsku to už bolo okolo 0,43 V/m (14), v roku 2008 v Grécku už 1,21 V/m
(15). Hlavná časť expozície rádiofrekvenčným EMP u verejnosti pochádza z mobilných telefónov a bezdrôtových prenosných zariadení, nie z fixných vysielačov (12). Expozícia
z fixných zdrojov (FM vysielače, TV vysielače, telekomunikačné systémy) je veľmi nízka
a neprekračuje limitné hodnoty podľa Európskych a národných noriem. Naše výsledky sú
v súlade s týmito poznatkami.
Hoci všetky výskumy hodnotiace expozíciu EMP v Európskych krajinách doteraz preukazujú, že každodenná expozícia verejnosti rádiofrekvenčným EMP je bezpečne pod úrovňou
súčasných najvyšších prípustných hodnôt, výzvou stále zostáva posúdenie, či v populácii
existujú skupiny so zvýšenou mierou expozície, a ak áno, do akej miery sú exponovaní nad
úroveň bežného elektromagnetického pozadia. Navyše, technológie sa rýchlo vyvíjajú
a obmieňajú, a nárast vplyvu tohto rozvoja na celkovú expozíciu jednotlivca zostáva zatiaľ
neobjasnený.
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POSTUP ORGÁNU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRI RIEŠENÍ RIZIKOVÝCH
PRÁC – ZNIŽOVANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA - KAZUISTIKA
T. Záborský, M. Jarošová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Abstrakt
Autori v práci prezentujú výsledky práce na úseku verejného zdravotníctva zameranej na
ochranu zdravia pri práci vo výrobnom závode v prevádzke na výrobu elastomérov.
Práca bola zameraná na objektivizáciu faktorov pracovného prostredia vybraných chemických látok, porovnanie expozície vybraných faktorov pracovného prostredia (chemické látky
a zmesi – sadze, hluk) pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii s posúdením ich vplyvu na kvalitu pracovného prostredia a návrh opatrení.
Objektívne boli zistené nadlimitné hodnoty sadzí a hluku v pracovnom prostredí.
Kľúčové slová: elastomér, kaučuk, sadze, hluk, ochrana zdravia
Úvod
Chemické faktory v gumárenskom priemysle významným podielom zasahujú do pracovného prostredia. Tak tomu bolo aj vo výrobnom závode v prevádzke elastomérov. Elastoméry
sa skladajú z väčšinových surovín (kaučuk, sadze, biele práškovité prísady, plastifikátory) a
menšinových surovín (suroviny proti kazivosti, systémy urýchlenia, pomocné suroviny)
a používajú sa na ďalšie spracovanie. Z hľadiska ochrany zdravia pracovníkov tejto prevádzky bolo nevyhnutné zhodnotiť faktory pracovného prostredia, ktorým sú pracovníci exponovaní, zistiť úroveň ich záťaže a kvalitu pracovných podmienok s následnou kategorizáciou
vykonávaných prác.
Materiál a metódy
Prevádzka pozostáva z administratívnej a výrobnej časti;
Výrobná časť: výrobná hala A s rozmermi 40 x 18 m a svetlou výškou 8,25 m, výrobná hala B s rozmermi 45 x 16 m s svetlou výškou 8,25 m, sklad kaučuku a hotových výrobkov,
trafostanica, kotolňa, sklad olejov, sklad minorít, kompresorovňa, kancelária skladníka,
miestnosť údržby, kancelária/dielňa údržby, šatňa muži, sociálne zariadenia, laboratórium 1,
laboratórium 2;
Technologická linka pozostáva z miešača, trojvalca, ďalej nasleduje dvojvalec a batch-off
– rezacia linka;
Faktory práce a pracovného prostredia v prevádzke
- výroba gumárenských zmesí: nadmerný hluk, vibrácie, záťaž teplom a chladom, chemické
látky a zmesi;
o porovnanie expozície vybraných faktorov pracovného prostredia (chemické látky a zmesi –
sadze, hluk) pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii s posúdením ich vplyvu na kvalitu pracovného prostredia;
- prevádzka zameraná na výrobu elastomérov, ktoré sa skladajú z väčšinových surovín (kaučuk, sadze, biele práškovité prísady, plastifikátory) a menšinových surovín (suroviny proti
kazivosti, systémy urýchlenia, pomocné suroviny);
- výrobní pracovníci pracujú na dve zmeny;
- počet pracovníkov celkom je 44, z toho je 6 žien;
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Klasifikácia sadzí (carbon black):
- NV SR č. 355/2006 Z.z. – „Pevné aerosóly s prevažne nešpecifickým účinkom“ karcinogén kategórie 1 s platnou TSH = 2 mg.m-3 (CAS neuvedené);
- IARC - karcinogén 2 B (CAS: 1333-86-4);
- NV SR č. 356/2006 Z.z. – expozícia PAU v uhoľných sadziach „Zoznamu látok, prípravkov a pracovných procesov s rizikom chemickej karcinogenity“;
Metodika
- objektivizácia expozície a zloženie PAU v sadziach - v rokoch 2010, 2012, 2013/protokol
z objektivizácie (chemické faktory, hluk)
- spracovanie výsledkov: Microsoft Excel
- vyhodnocovanie výsledkov: štatistické výpočty - aritmetický priemer a smerodajná odchýlka
Chemické látky:
- akreditované laboratóriom RÚVZ so sídlom v Žiline a akreditované skúšobné pracovisko
Nové Zámky;
- inhalačná expozícia - osobný aj stacionárny odber;
- r. 2013 – stanovenie koncentrácie PAU z ovzdušia metódou kvapalinovej chromatografie;
Hluk:
- meranie osobnej hlukovej záťaže - osobným zvukovým expozimetrom
- výpočet normalizovanej hladiny hlukovej expozície LAEX,8h v r. 2012 a 2013:
o LAEX,8h platné pre 4 dni (N = 4) a pre 1 deň (N = 1) v päťdňovom pracovnom týždni pre
jednotlivé profesie (operátorov) boli určené výpočtom podľa ŠPP 5
Výsledky a diskusia
Na základe výsledkov objektivizácie chemického faktora - - pevných aerosólov sadzí pred
rekonštrukciou (Graf 1) je evidentné prekročenie technickej smernej hodnoty (TSH) na všetkých meraných miestach (namerané hodnoty 3,09 -19,19 mg-m-3).

Graf 1. Prekročenie TSH nameraných koncentrácií pevných aerosólov pred
rekonštrukciou - jún roku 2010 , bez pripočítania kombinovanej neistoty Uc

-

Na základe výsledkov objektivizácií pristúpil zamestnávateľ postupne k realizácii opatrení na
zníženie expozície chemickému faktoru.
Dočasné opatrenia vykonané v prevádzke – december 2010:
úprava filtra na surovinu Creta – filter: nainštalovaný do vyššej pozície a ďalej od násypky,
čím sa zabránilo jeho upchatiu;
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-

-

uzatvorenie celého dávkovacieho systému suroviny creta;
zmluva s externou spoločnosťou na upratovacie služby;
zvýšený výkon systému odsávania + odstránenie upchatín – prečistený celý systém
potrubí, do vstupu pri mixéri boli nainštalované sitá a mriežky;
zníženie spotreby surovín - zníženie množstva prachu na minimum;
v miestnosti minorít - namontované umývadlo na umývanie rúk;
optimalizovaná inštalácia odsávača na valci – umiestnené závesy na odsávači boli zostrihnuté
- prispôsobené tvaru stroja a upevnené - zvýšilo sa odsávanie v danej zóne;
tepelná izolácia pneumatických ventilov na veži odsávania – zabránilo sa ich opätovnému
zamŕzaniu;
prideľovanie OOPP;
úprava pracovnej doby;
Opatrenia vykonané následne:
Na prelome rokov 2012 a 2013 - zrealizovaná kompletná vzduchotechnika – nútená výmena
vzduchu vo výrobných priestoroch;
V pôvodných priestoroch výrobnej haly – hala A a hala B bola inštalovaná nová linka na
výrobu kaučukovej zmesi č.2;
Technologické linky nie sú/nebudú v chode (v činnosti) súčasne;
Vo februári v roku 2013 - ďalšie technické opatrenia na zníženie expozície hluku - výmena
ložiska za nové keramické ložisko na elektromotore;

Graf 2: Porovnanie nameraných hodnôt expozície pevných aerosólov
– sadzí pred a po rekonštrukcii
Po realizácii opatrení boli vykonané objektivizácie a na základe vizualizácie nameraných
hodnôt pred a po rekonštrukcii (Graf 2) je možné pozorovať výrazne zníženie expozície zamestnancov pevným aerosólom (sadze/ carbon black).
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Graf 3: Porovnanie nameraných koncentrácií sadzí pred a po rekonštrukcii
V Grafe 3 uvádzame porovnanie aritmetického priemeru (pre všetky profesie) nameraných
hodnôt koncentrácií sadzí pred a po rekonštrukcii. Z grafu je pozorovateľný zreteľný pokles
výskytu sadzí v pracovnom prostredí po realizácii opatrení rekonštrukciou v prevádzke.

•
•
•
•
•

Stanovenie obsahu PAU v sadziach:
Nedokázané:
benzo(a)pyrén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, dibenzantracén,
benzperylén, indenopyrén a chryzén
Dokázaný: fluorantén
Operátor mixéra: 0,0000032 mg.m-3, neistota: 0,0000007 mg.m-3;
Operátor navažovania majorít: 0,000013 mg.m-3, neistota: 0,000003 mg.m-3;
Operátor dvojvalca: 0,0000028 mg.m-3, neistota: 0,0000006 mg.m-3;
Operátor trojvalca: 0,0000045 mg.m-3, neistota: 0,0000009 mg.m-3

Graf 4: Porovnanie nameraných hodnôt ekvivalentnej hladiny zvuku
pred a po rekonštrukcii – pracovné pozície

Po rekonštrukcii prevádzkových priestorov – dobudovaní vzduchotechniky
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expozícia faktoru pracovného prostredia chemické látky a zmesi – sadze (aritmetický priemer
± smerodajná odchýlka) sa znížila pre všetky profesie z 11,9±6,22 mg.m-3 na 0,78±0,58
mg.m-3;
zároveň sa zlepšila kvalita pracovného prostredia;
ekvivalentná hladina hluku LAeq sa po rekonštrukcii sa niektorých pracovných pozíciách
znížila, na niektorých ostala nezmenená a na niektorých sa dokonca zvýšila;
Následne:
chemické látky a zmesi – sadze: po vykonaných opatreniach boli preradené z kategórie 3 –
karcinogénne a mutagénne faktory do kategórie 2;
hluk: v kategórii 3 zostali zaradení len pracovníci v profesii operátor výrobnej linky –
trojvalec a dvojvalec; majster a údržbár boli preradení z kategórie 3 do kategórie 2;
Záver
Záverom možno konštatovať, že:
po realizácii technicko-prevádzkovo-stavebných úprav a najmä inštaláciou účinných vzduchotechnických zariadení došlo k výraznému zlepšeniu pracovných podmienok v prevádzke na
výrobu elastomérov;
vyplynula nutnosť legislatívneho doriešenia klasifikácie a názvoslovia sadzí, resp. carbon
black;
je nutné určenie ich karcinogénneho potenciálu – stanovenie limitov;
nebolo dosiahnuté rovnaké zlepšenie pracovného prostredia pre obidva sledované faktory, pri
posudzovaní zdravotných rizík faktorov práce a pracovného prostredia vychádzať z poznatkov o zdravotných účinkoch a možných následkoch na zdravie pracovníkov;
Povinnosti zamestnávateľa naďalej zostávajú:
posudzovať zdravotné riziká pre faktory pracovného prostredia a posudzovaním zdravotnej
spôsobilosti pracovníkov zistiť, objektivizovať odozvu, resp. pôsobenie takto posúdených
faktorov pracovného prostredia na organizmus pracovníkov;
naďalej plniť povinnosti podľa §§ 30 – 42 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej legislatívy
SR a EÚ;
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AKO MÔŽE OVPLYVNIŤ OČKOVANIE PROTI VARICELLE JEJ VÝSKYT
A VNÍMAVOSŤ POPULÁCIE NA SLOVENSKU?
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Abstrakt
Varicella (ovčie kiahne) je exantémové ochorenie prevažne detského veku. Cieľom práce
je prostredníctvom vekovo-štruktúrovaného SIR modelu popísať výskyt varicelly na Slovensku v súčasnosti a predpovedať vplyv očkovania 1 ročných detí na vekovo-špecifickú chorobnosť a proporciu vnímavých v jednotlivých vekových skupinách.
Skúmaný model je vhodný na popis šírenia ochorenia vo veľkej populácii, dobre kopíruje
jeho skutočný výskyt ako aj proporciu vnímavých v jednotlivých vekových skupinách. Po
zavedení očkovania dochádza k poklesu počtu ochorení vo všetkých vekových skupinách,
dokonca, vplyvom kolektívnej imunity aj v skupinách, ktoré nie sú priamo ovplyvnené očkovaním. Avšak pri nižšej zaočkovanosti dochádza k zvyšovaniu proporcie vnímavých
u starších, čo môže potenciálne predstavovať riziko.
Zvyšovanie zaočkovanosti by malo mať pozitívny vplyv na vývoj incidencie varicelly na
Slovensku. V prípade nedosiahnutia vysokej preočkovanosti detí je ale potrebné venovať veľkú pozornosť ochrane adolescentov a dospelých pred nákazou.
Kľúčové slová: matematické modelovanie, varicella, očkovanie, vnímavosť populácie
Úvod
Varicella (ovčie kiahne) je exantémové ochorenie prevažne detského veku, ktoré spôsobuje
vírus varicella zoster (VZV) (1,2). Toto vysoko kontagiózne ochorenie, sa prenáša vzdušnou
cestou. Priebeh ochorenia býva zvyčajne ľahký, avšak pravdepodobnosť komplikácií rastie so
stúpajúcim vekom.
Varicella je jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich infekčných ochorení vo svete (3).
V krajinách, bez zavedeného plošného očkovania, sa ochorenie šíri najmä medzi deťmi, do
dospelosti si vytvorí imunitu takmer každý.
Za najúčinnejší spôsob prevencie proti varicelle sa považuje očkovanie. V niektorých štátoch (napr. USA, Nemecko, Uruguaj a iné) je zavedené plošné očkovanie (4), na Slovensku
zatiaľ patrí toto očkovanie medzi odporúčané. Možnosť zaočkovať sa proti varicelle na Slovensku je pomerne krátka a využíva ju len malá časť populácie (5). V prípade jeho významného rozšírenia alebo zavedenia plošnej vakcinácie sa predpokladá významný pokles chorobnosti, podobne ako v krajinách so zavedeným plošným očkovaním (6,7).
Materiál a metódy
Šírenie varicelly v populácii bolo popísané prostredníctvom deterministického vekovoštruktúrovaného kompartmentového SIR (Susceptible-Infected-Recovered, vnímaví–
infekční–imúnni) modelu, ktorý je založený na riešení systému obyčajných diferenciálnych
rovníc pre tri premenné S, I a R (8, 9).
V použitom modeli bola populácia s veľkosťou 5 000 000 obyvateľov rozdelená do ôsmich
skupín podľa veku (0-roční, 1-roční, 2-4 roční, 5-9 roční, 10-14 roční, 15-24 roční, 25-64 roční, 65+ roční). Každá zo skupín bola rozdelená na vnímavých (S - susceptible), infekčných (I
– infected) a imúnnych (R – resistant)
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K prechodom medzi jednotlivými skupinami dochádzalo vplyvmi starnutia, pôrodnosti,
úmrtnosti, prenosu ochorenia a očkovania.
Prechod medzi vekovými skupinami nastával kontinuálne počas roka, tak aby sa zachovala
rovnaká veková štruktúra populácie. Prílev nových vnímavých jedincov sa realizoval prostredníctvom pôrodnosti, konštantná veľkosť populácie sa udržiavala vplyvom úmrtnosti,
ktorá sa týkala len najstaršej vekovej skupiny.
Prenos ochorenia bol popísaný štandardným spôsobom, tak ako v podobných SIR modeloch (8,9,10) (obrázok 1). Pre správny popis šírenia je kľúčové zistiť tzv. prenosové parametre, ktoré charakterizujú mieru prenosu ochorenia medzi jednotlivými vekovými skupinami.
Tie boli určené tak, aby model čo najlepšie charakterizoval súčasnú situáciu vo výskyte varicelly.
Obrázok 3. Schéma modelu

Očkovanie sa vykonávalo pri prechode medzi 0-ročnými a 1-ročnými. Model predpokladá
stopercentnú účinnosť vakcíny, preto v praxi je potrebné uvažovať vyššiu zaočkovanosť, ako
je spomínané v tejto publikácii
Vybrané vstupné parametre sú v tabuľke (tabuľka 1). Simulácie prebiehali v programe
Matlab (11)
Výstupom modelu pri konkrétnej kombinácii vstupných parametrov je vývoj proporcie
vnímavých, infekčných a imúnnych v čase. Okamžitú proporciu infekčných v tomto prevedení však nie je možné v praxi zistiť a porovnať s modelom, preto bola táto premenná modifikovaná s ohľadom na dĺžku infekčnosti. Zároveň, aby nedochádzalo k narúšaniu výsledkov
výkyvmi na začiatku simulácie, sme do úvahy brali len hodnoty za posledných 40 rokov simulácie. Teda, v konečnom dôsledku, jedným z najdôležitejších výstupov modelu je priemerný ročný modelový počet chorých v období 10 - 50 rokov po začiatku vakcinácie 40I(a) vo
vekovej skupine a.
Ďalším skúmaným výstupným parametrom bola proporcia vnímavých v jednotlivých vekových skupinách 40S(a), definovaná ako priemerná proporcia vnímavých v danej vekovej
skupine a vztiahnutá na veľkosť danej vekovej skupiny za posledných 40 rokov simulácie (v
období 10 – 50 rokov od začiatku vakcinácie). Táto pomocná premenná môže byť porovnávaná s dátami získanými zo seroprevalenčných prieskumov.
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Tabuľka 2. Vybrané vstupné parametre modelu
Pôrodnosť/úmrtnosť/prechod medzi skupinami
Doba infekčnosti varicelly
Veľkosť populácie
Začiatok simulácie
Začiatok vakcinácie
Koniec simulácie
Časový krok
Zaočkovanosť

60 000 obyv./rok
7 dní (1)
5 000 000
0 rokov
30 rokov od začiatku simulácie
80 rokov od začiatku simulácie
1 deň
0, 15, 30, 45, 60, 75, 80, 85, 90 (%)

Validácia modelu
Vstupné parametre modelu (prenosové parametre) boli nastavený tak, aby výstup 40I(a) pri
nulovej zaočkovanosti čo najlepšie charakterizoval situáciu v chorobnosti na varicellu na Slovensku za roky 1997 -2012. Primárne údaje, použité pri validácii modelu, boli získané z databázy EPIS (Epidemiologický informačný systém) (12), následne sa zohľadnili aj nehlásené
prípady (13) a veková štruktúra skutočnej (14) a modelovej populácie
Model bol skúmaný aj z hľadiska citlivosti vstupných údajov na výsledok. Pre každú zaočkovanosť prebehlo 6561 rôznych simulácii s mierne zmenenými vstupnými podmienkami
(prenosovými parametrami). Z nich bol potom určený možný rozsah výstupných údajov
(40S(a), 40I(a)), ktoré sme porovnali so skutočným rozsahom pri nulovej zaočkovanosti.
Aj keď niektoré simulácie pri nulovej zaočkovanosti boli mimo rozsahu určeným primárnymi údajmi, nezdajú sa byť tieto možnosti nepravdepodobné. Celkový počet infekčných
v jednotlivých simuláciách varíruje menej ako počty v jednotlivých vekových skupinách. Je
to pravdepodobne preto, že pri takto zmenených podmienkach dochádza viac k presunu ochorení ako k zmene celkového počtu.
Výsledky
Po zavedení očkovania sa významne mení situácia v šírení ochorenia ako aj v počte
a proporciách vnímavých.
Vnímaví
Z časového hľadiska, zmeny v proporciách vnímavých prebiehajú postupne. U mladších
dochádza k plynulému poklesu proporcie vnímavých, u starších k nárastu a po istej dobe (rádovo 10 rokov) dôjde k ustáleniu proporcií na nových rovnovážnych hodnotách.
V dlhodobom horizonte (10-40 rokov po začiatku očkovania) sa so zvyšujúcou sa zaočkovanosťou v najnižšej vekovej skupine (0-ročných) proporcia vnímavých 40S(a) len mierne
zvyšuje z približne 98% na 100%. Vo vekových skupinách 1-ročných a 2-4 ročných dochádza
k poklesu proporcie vnímavých, ale v ostatných skupinách naopak proporcia vnímavých rastie
(Obrázok 2).
Pri zaočkovanosti okolo 85% v skupinách 10-14 ročných, 15-24 ročných a 25-64 ročných
je proporcia vnímavých viac ako dvojnásobná oproti stavu bez očkovania. Pri zaočkovanosti
90% sa stav zlepšuje, ale aj napriek tomu je v týchto skupinách viac vnímavých ako v stave
bez plošného očkovania.
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Obrázok 4. Proporcie vnímavých v jednotlivých vekových skupinách 40S(a) v období 10-50 rokov od
začiatku očkovania v závislosti od zaočkovanosti. Chybové úsečky značia minimum a maximum z
príslušnej množiny simulácii.
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Priemerný ročný počet infekčných

Obrázok 5. Priemerné ročné počty infekčných v jednotlivých vekových skupinách 40I(a) v období 10
– 50 rokov od začiatku očkovania v závislosti od zaočkovanosti. Chybové úsečky značia minimum a
maximum z príslušnej množiny simulácii.
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Infekční
S rastúcou zaočkovanosťou dochádza k poklesu priemerných ročných počtov infekčných
I40(a) vo všetkých vekových skupinách. Najvýraznejší pokles nastáva v skupinách 1-ročných,
2-4 ročných a 5-9 ročných. V ostatných vekových skupinách je pokles menej výrazný (Obrázok 3). Chorobnosť sa vplyvom kolektívnej imunity znižuje dokonca aj v skupine 0-ročných
a 65+ ročných, aj keď sa ich očkovanie priamo netýka. Z jednotlivých simulácii vyplýva, že
k úplnému prerušeniu šírenia nemusí dôjsť dokonca ani pri 90% zaočkovanosti 1 ročných
detí.
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Diskusia
V súčasnosti je zaočkovanosť proti varicelle na Slovensku veľmi nízka. Z poslednej administratívnej kontroly očkovania vieme, že k 31.8.2013 bolo proti ovčím kiahňam zaočkovaných len 1925 detí do 15 rokov (5). Naproti tomu výskyt je veľmi častý. Ročne je hlásených
približne 15 – 30 tisíc prípadov (12), v skutočnosti je ich ešte o mnoho viac.
Proporciu vnímavých v jednotlivých vekových skupinách (pri nulovej zaočkovanosti) by
bolo možné porovnať s údajmi z imunologického prehľadu. K dispozícii máme však len údaje
pre proporcie seronegatívnych v niektorých vekových skupinách, pôvodné dáta z roku 2002
k dispozícii pre Slovensko nemáme (15). Z toho, čo je možné porovnať vychádza, že model
mierne podhodnocuje proporciu vnímavých v skupine 5-9 ročných, v ostatných skupinách je
táto proporcia porovnateľná s imunologickým prehľadom. V zásade možno zhodnotiť, že
proporcia vnímavých v modeli s vekom klesá, čo je v súlade s očakávaním.
Najdôležitejším cieľom tejto práce bolo zhodnotiť vplyv očkovania proti varicelle na epidemiologickú situáciu varicelly na Slovensku. Keďže model pri nulovej zaočkovanosti dobre
popisoval priemernú súčasnú (resp. nedávnu) situáciu na Slovensku, mohli sme ho použiť na
splnenie predloženého cieľa.
Zavedenie očkovania mení zásadným spôsobom situáciu vo výskyte aj vo vnímavosti na
varicellu. Proporcie vnímavých, infekčných a imúnnych sú navzájom poprepájané a zmeny
v týchto skupinách nemožno vysvetliť izolovane.
V nižších vekových skupinách, bez prítomnosti očkovania, je relatívne vysoká proporcia
vnímavých, ktorá dáva možnosť vírusu sa šíriť práve u detí. Preto, po zavedení očkovania,
prevláda v týchto skupinách priamy vplyv ochrany, dochádza k poklesu proporcie vnímavých,
čím sa obmedzí cirkulácia vírusu celoplošne. Vírus sa nešíri tak úspešne ako za podmienok
bez očkovania a ľudia nemajú „príležitosť“ sa nakaziť – ostávajú vnímaví. Tento fakt má za
následok nárast proporcie vnímavých v starších vekových skupinách.
Pri najvyššej zaočkovanosti proporcia vnímavých klesá vo všetkých vekových skupinách
(okrem 0-ročných). V tejto situácii začne prevládať priamy vplyv očkovania aj u vyšších vekových skupín. Je potrebné poznamenať, že aj pri najvyššej nami skúmanej zaočkovanosti
(90%) je priemerný podiel vnímavých v skupinách starších ako 15 rokov vyšší ako pri nulovej
zaočkovanosti.
Skupina 0-ročných má v tomto modeli špecifické postavenie. Z predpokladov modelu vychádza, že jednotlivci vstupujú do populácie vnímaví a očkovanie sa vykonáva až pri prechode zo skupiny 0-ročných do skupiny 1-ročných. Preto, keď sa vírus prestane šíriť, 0-roční sa
nemajú odkiaľ nakaziť a ostávajú vnímaví až do momentu očkovania.
Tu však treba spomenúť vplyv materskej imunity, ktorá sa v tomto modeli neuvažuje. Protilátky proti varicelle pretrvávajú u novorodencov relatívne krátko, približne 2,4 mesiaca od
narodenia (16). Naproti tomu, je predpoklad, že proti varicelle by sa neočkovalo presne v 12.
mesiacoch, ale neskôr, pravdepodobne spolu s vakcínou proti morbilám, mumpsu a ružienke
(MMR), ktorá sa u nás podáva medzi 15. – 18. mesiacom. Takže pred podaním vakcíny by
bolo priemerne dieťa vnímavé približne 1 rok, čo zodpovedá modelu. Potom by mohla byť
prvá skupina (0-roční) interpretovaná nie ako deti do 12 mesiacov, ale ako vnímavé deti po
poklese materských protilátok a zároveň pred podaním vakcíny.
Kľúčovým indikátorom na hodnotenie dôsledkov zavádzania očkovania nie je ani tak proporcia vnímavých, ako počet a vekové rozloženie infekčných.
Pri pohľade na priemerný ročný počet infekčných 40I(a) v závislosti od zaočkovanosti (obrázok 3) je zrejmý pokles vo všetkých vekových skupinách. Podobne, ako pri jednotlivých
simuláciách, sumárne je pokles výraznejší u mladších ako u starších vekových skupín. Je dôležité, že podľa nášho modelu, nedochádza k absolútnemu nárastu počtu prípadov u starších,
len k zmene relatívnej proporcie chorých. Taktiež sa zvyšuje priemerný vek pri infekcii.
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Spomenuté zmeny sú v súlade s pozorovanými dôsledkami zavádzania očkovania
v niektorých krajinách (17, 18, 19 ,20).
Pokles počtu prípadov je výraznejší ako by sme mohli očakávať, keby malo očkovanie len
priamy efekt. Počet infikovaných poklesne nie len o tých, ktorí boli očkovaní a stali sa z nich
imúnni, ale aj o tých, ktorí nemali „šancu“ sa nakaziť – boli chránení kolektívnou imunitou.
Vírus prestane cirkulovať, ak proporcia imúnnych dosiahne hranicu kolektívnej imunity. Preto nie je nutné zaočkovať celú vnímavú populáciu. Vďaka kolektívnej imunite môžu byť
chránení aj jedinci, ktorí nemohli byť z nejakých dôvodov očkovaní, alebo jedinci u ktorých
sa po očkovaní nevyvinula imunita. Títo nepriamo chránení jedinci však ostávajú počas svojho života vnímaví a nesú so sebou individuálne riziko, že po kontakte s vírusom ochorejú
práve v čase, keď to bude pre nich najviac nebezpečné.
Nedostatky modelu
Azda najvýznamnejšou slabinou tohto modelu je to, že je príliš zjednodušený a kompartmentový. Vytvoriť však individuálny model (individual based) pre populáciu s 5 miliónmi
jedincov by bolo príliš náročné a pravdepodobne by to ani neprinieslo lepšiu, skutočnejšiu
predpoveď, nakoľko by nebolo možné zistiť všetky vstupné parametre pre takýto model.
Predpoklad 100 percentnej účinnosti vakcíny je samozrejme tiež nereálny. Tento nedostatok by sa však mohol premeniť na výhodu, keby sme zaočkovanosť premenovali na percento
tých, u ktorých sa po očkovaní vytvorila imunita. V tomto prípade sa model stáva nezávislý
na type a účinnosti vakcíny, ale musí sa interpretovať s ohľadom na tento fakt.
Uvažovanie ďalších faktorov, ako napríklad ekonomických nákladov, výskyt nežiaducich
účinkov vakcíny, vplyv na herpes zoster, by tiež pravdepodobne priniesli presnejšie závery
ale na úkor prehľadnosti a jednoduchosti modelu.
Samozrejme, ako každý model, má aj tento svoje nedostatky a musí sa interpretovať s opatrnosťou. Ale aj napriek tomu možno modelovanie považovať za efektívny nástroj
v predpovedi účinkov preventívnych opatrení na populáciu (21).
Záver
Očkovanie je jedno z najúčinnejších preventívnych opatrení v boji proti infekčným chorobám. Akékoľvek rozšírenie očkovania proti varicelle by malo mať pozitívny vplyv na vývoj
incidencie varicelly na Slovensku. Avšak pri nižšej zaočkovanosti, ktorá môže byť dosiahnutá
v prípade, že sa nezavedie očkovanie proti varicelle do Národného imunizačného programu,
bude dochádzať k zvyšovaniu proporcie vnímavých v starších vekových skupinách. Preto je
v prvom rade potrebné venovať pozornosť ochrane neimúnnych adolescentov a dospelých
pred nákazou. Títo ľudia by mali byť informovaní o možnosti očkovania proti varicelle, čím
by sa mohlo zabrániť infekciám vo vyššom veku, ktoré častejšie vedú ku komplikáciám.
Je potrebné skúmať vzťahy medzi očkovaním a výskytom chorôb nielen pomocou epidemiologických metód ale i pomocou metód matematického modelovania. Modelovanie nie je
dokonalý spôsob získavania informácii a má svoje nedostatky, ale má aj svoje opodstatnenie.
Dá sa použiť vtedy, keď ostatné metódy zlyhávajú či už z finančných, etických alebo iných
dôvodov. Ostáva nám už len dúfať, že získané predpovede sa nebudú príliš odlišovať od skutočnosti, pomôžu nám pripraviť sa na budúcnosť a uľahčia nám rozhodovanie v otázkach
ohľadom očkovania.
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.
APVV – 0096-12
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SOUČASNÁ ETICKÁ ÚSKALÍ A ŠANCE VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
V. Bencko
Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Abstrakt
Medicína je specifickým oborem, který čerpá nejen z empirických poznatků přírodních
věd, ale též z principů věd humanitních, i skutečnost, že zdraví a nemoc nejsou jen kategorie výlučně přírodovědné, ale i hodnotové a proto je nutno zachovávat proporcionalitu mezi oprávněnými požadavky biomedicínského výzkumu a etickými nároky na
něj a mezi morálními imperativy lékařské praxe. To je právě prostor pro etiku a etický
přístup k řešení nejasných nebo sporných otázek našeho konání, otázek veřejností dnes
velmi citlivě vnímaných, často vedoucích ke ztrátě důvěry nejen ve zdravotníky a zdravotnictví ale i v celý společenský systém.
Principy etického rozhodování v medicíně, veřejné zdravotnictví nevyjímaje, spočívají
na dvou základních předpokladech: prvým je profesionální etika odpovědnosti, která
zajišťuje kvalitu péče s vysokým stupněm odbornosti lékaře při poskytování pomoci a zábraně možných škod (Primům non nocere a Salus aergoti suprema lex) a druhým je právo
na sebeurčení (autonomie jedince) s právem na informovanost - to je souhlas jedince
informovaného pro něj srozumitelným způsobem nejen o plánovaném diagnostickém,
léčebném a příslušném preventivním opatření, ale i v případě epidemiologických studií
vztahu expozice rizikovému faktoru a zdraví jeho informovaného souhlasu k jeho účasti ve
studii, jejíž by měl být subjektem.
Úvod
Hygiena a epidemiologie-podle dnes převládající koncepce zdravotnictví jsou biomedicínské pilíře, na kterých stojí veřejné zdravotnictví se pomocí dnes již rozvinutého metodologického aparátu způsobu sběru dat a jejich analýzy. Zabývají se identifikací, hodnocením
(spíše odhadem) a prevencí zdravotních rizik životního i pracovního prostředí včetně rizikových aspektů životního stylu. Stručně řečeno jedná se o ochranu a podporu zdraví
včetně surveillance a prevence infekcí a chronických nepřenosných nemocí hromadného výskytu. Jsou to obory věnující se problematice ohrožení lidského zdraví na straně
jedné a poskytujícími argumenty k jeho ochraně na straně druhé.
Dnes se jako strategická výzva pro zdravotnictví 21. století jeví snahy o omezení incidence hromadně se vyskytujících chorob, ochrana zdraví rizikových populací, všestranná a
tedy i zdravotní pomoc uprchlíkům a v neposlední řadě podpora rozvoje a technického
zajištění zdravotnického výzkumu týkajícího se problémů prostředí a zdraví a otázek společenského významu, které jsou středem pozornosti sociálního lékařství, třetího neopomenutelného pilíře veřejného zdravotnictví, jehož význam trvale roste s rostoucí mírou stresu
v postmoderní společnosti.
Protože však medicína je specifickým oborem, který čerpá nejen z empirických poznatků přírodních věd, ale též z principů věd humanitních, i skutečnost, že zdraví a nemoc
nejsou jen kategorie výlučně přírodovědné, ale i hodnotové, je nutno zachovávat proporcionalitu mezi oprávněnými požadavky biomedicínského výzkumu a etickými nároky na něj a mezi morálními imperativy lékařské praxe (1). To je právě prostor pro
etiku a etický přístup k řešení nejasných nebo sporných otázek našeho konání, otázek veřejností dnes velmi citlivě vnímaných, často vedoucích ke ztrátě důvěry nejen ve zdravotníky a zdravotnictví ale i v celý společenský systém (2).
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Principy etického rozhodování v medicíně, hygienu a epidemiologii nevyjímaje, spočívají na dvou základních předpokladech: prvým je profesionální etika odpovědnosti, která
zajišťuje kvalitu péče s vysokým stupněm odbornosti lékaře při poskytování pomoci a zábraně možných škod (Primum non nocere a Salus aergoti suprema lex) a druhým je právo
na sebeurčení (autonomie jedince) s právem na informovanost - to je souhlas jedince
informovaného pro něj srozumitelným způsobem nejen o plánovaném diagnostickém,
léčebném a příslušném preventivním opatření, ale i v případě epidemiologických studií
vztahu rizikového faktoru např. prostředí nebo životního stylu a zdraví, jeho informovaného souhlasu k jeho účasti ve studii, jejíž by měl být subjektem. Patří sem také spravedlnost a sociální únosnost prováděných či poskytovaných opatření v rámci vyšetření a následné intervence v epidemiologických studiích.
Další oporou je vysoká úroveň vztahu v komunikaci, což je dimenze ryze etická, záležející na vzájemné důvěře, pravdivosti, otevřenosti a věrohodnosti lékaře a všech aktérů
oboru a konečně povinnosti mlčení a ochrany soukromí a dat (3), pokud nejde o situace
tvořící výjimku ze zákona.
Měnící se profil společnosti s jejími požadavky a nároky, rychlý vědecko-technický rozvoj s průvodní industrializací, urbanizací, rostoucí migrací nejrůznějších etnických skupin
(4) a lavinovitý nárůst biologických a biomedicínských poznatků i postupů jak klinických,
tak i preventivních, to vše ovlivnilo a neustále ovlivňuje s rostoucí intenzitou kvalitu přírodního i sociálního prostředí, ve kterém vzniká, vyvíjí se a udržuje život, a to nejen ten náš
lidský.
Člověk, bohužel, neovlivňuje svou činností běh přirozených přírodních a biologických
dějů pouze pozitivně, ale často svými necitlivými, násilnými až ničivými zásahy ohrožuje
úmyslně či nevědomě nejen své zdraví a kvalitu života, ale i integritu prostředí, ve kterém
žije (5).
U vědomí těchto rizik Světové zdravotnické shromáždění deklarovalo již v Sao Paulu v
říjnu 1976 a roku 1984 v Singapuru revidovalo své prohlášení o stavu a příčinách znečištění prostředí odpady a dalšími škodlivinami (6). Dále definovalo a pojmenovalo nebezpečí,
která plynou právě z ekologické nevyváženosti vztahu mezi člověkem a jeho okolím a na
tomto základě vybízelo k realizaci opatření, která by je co nejúčinněji eliminovala, event.
minimalizovala. Deklarace dále apelovala na odpovědnost lékařů při výchově veřejnosti k
ochraně proti konání ohrožujícímu kvalitu prostředí a vyzvalo k tvorbě programů na jeho
ochranu, identifikaci rizik pro zdraví a prostředí, hodnocením (přesněji odhadem míry) a
prevencí zdravotních a ekologických rizik prostředí (7).
Pokud jde o etiku jako obor filozofie, lze ji chápat jako kritické zamyšlení nad morálkou, která není konec konců ničím jiným než žitou praxí (8). Etika nemůže být neutrální, protože uvažuje o morálce nikoliv pouze takové, jaká je, ale především takové,
jaká by měla být. Etika, která za mravné a správné uznává jen absolutně dobré, vede nutně k etickému rigorismu. Tento rigorismus uvolňuje jednotu napětí mravnosti buď směrem
k předmětu konání, nebo jeho subjektu. V prvém případě jde o zákonitostní fundamentalismus. Ve druhém, v krajním případě, o nepřiměřené úsilí o mravní dokonalost. Proto se
zdá být odpovídajícím etickým myšlením to, které pokorně přiznává jen omezenou
splnitelnost některých mravních nároků, aniž by je ovšem přestalo vnímat (9).
Metodické přístupy
Pokusíme se nyní artikulovat problematiku vyplývající z požadavků, na kterých staví etika obecně, a tedy i etika v oblasti veřejného zdravotnictví. V našem případě nejde o to, že
by se etické principy přizpůsobovaly požadavkům oboru, ale o hledání způsobu, jak je
správně aplikovat. Vysoká odbornost vyžaduje, aby při všech postupech, šetřeních, studiích, výzkumu, praktických opatřeních a publikaci výsledků byla zaručena vysoká kvalita
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strukturální (metodická) i procesní (kvalita dosaženého výsledku) (10, 11). Kvalita etického
konání spočívá v neposlední řadě v zajištění bezpečnosti a neohrožení kvality života při našich zásazích. Audity, stanoviska příslušných etických komisí resp. „review boards“ a zveřejňování výsledků v renomovaných časopisech dbajících o to, aby nedocházelo v publikacích ke střetům zájmů oslabujících jejich objektivitu a k ovlivňování výstupů, vytváří nutné
pojistky věrohodnosti záměrů a navrhovaných postupů. Při uveřejňování stanovisek si musí
být příslušní odborníci vědomi rizika tzv. toxikopie, což znamená ohrožení některých jedinců tím, že se medializují nejisté závěry, které mohou vést k přehnaným a neopodstatněným
obavám, nebo naopak k neodpovědnému podceňování problému veřejností (12,13).
K podobnému znejistění až patologické reakci některých jedinců či části populace přispívá absence vědecky podložených včasných informací, poskytovaných oficiálně kompetentními odborníky veřejnosti. Ovšem i při takovém postupu dochází někdy k zneklidnění
postižených a k eticky obtížnému rozhodování, chceme-li jednat spravedlivě a sociálně
únosně (14).
Jsou-li omezeny finanční zdroje nebo dosažitelnost léků, očkovacích látek, vakcín, antibiotik, přístrojů, lůžek, náhradních orgánů, ochranných a hygienických pomůcek atd. z
nejrůznějších důvodů, mluvíme o stavu označovaného jako triage.
Obecně lze postupovat za podobných okolností podle tří principů (15):
Principu utilitaristického - zváží se užitečnost těch, koho se to týká, pro společnost,
rodinu, obec, stát. Posuzuje se věk, povolání, role v rodině, schopnosti a výkony. Nebezpečí takového přístupu je v možnosti podrytí důvěry v lékaře a zdravotní systém a společnost
vůbec. Může být oprávněn za výjimečných okolností při některých katastrofických situacích a běžný ve válečné medicíně, kde legitimním rozhodujícím kritériem může být možnost návratu raněného či nemocného po potenciálním vyléčení zpět na frontu.
Principu rovnosti - respektuje se přirozené pořadí ohrožených, nemocných nebo lokalit. Může se přitom přehlédnout tragickým způsobem naléhavost péče v některých individuálních případech.
Třetí princip je variantou kdy rozhodnutí vychází z posouzení objektivní situace a
sociální únosnosti. Nesmí se zanedbat ani svědomí poskytovatelů péče, i když je tento
aspekt někdy zpochybňován.
Postoje aktérů zabývajících se hygienou a epidemiologií musí být maximálně odborně
fundované, kompetentní, protože se týkají většinou daleko širšího spektra populace, než je
tomu u jiných medicínských disciplín.
Zatím co jednat v souhlase s etickými požadavky v tomto prvém bodě není kromě triage
podstatněji problematické, pak o bodu druhém je diskutováno daleko častěji. Jak bylo uvedeno dříve, jde zde o sebeurčení, a tedy autonomii jedince při diagnostickém, léčebném,
nebo preventivním výkonu či šetření tak, jak je tento postup doporučen v deklaracích ze
Sao Paulo a Singapuru (6).
Asi je užitečné zmapovat současnou situaci společnosti nikoliv jen po stránce medicínsko-odborné. Dnešní společnost označovaná jako postmoderní, nebo také dynamická prosazuje důrazně v souhlase s Chartou lidských práv a svobod autonomii jedince jako
jednu z nejvyšších hodnot. V medicíně je tak logicky paternalismus - ty musíš - vytěsňován požadavky autonomie - já chci. Z těchto dvou postojů se rodí pochopitelně nezřídka
střet zájmů, střet, který se dál může přenést do roviny zájmů nazíraných individuem a do
požadavků veřejného zdravotnictví. Svoboda jedince, která nevidí své hranice tam, kde
začíná svoboda druhého, pravou svobodou přirozeně není. Svoboda nevyvážená příslušnou mírou odpovědnosti je zdrojem vážných problémů, jichž jsme v naší společnosti
byli v posledních letech svědky až přespříliš často (2,7,16).
Skutečnost neexistence hranic svobody jedince tam, kde dochází k potencionálnímu či
reálnému ohrožení druhých (17), jako je tomu třeba při rozhodování o karanténě, povin209
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ném léčení, pravidelném (dříve povinném) očkování, epidemiích, využití lidských i materiálních zdrojů při poskytování pomoci a zdravotních opatření, ale např. i při rozhodování
o genetické manipulaci, vede k tomu, že epidemiologové se legitimně obávají, že v případě legalizace příliš striktních etických směrnic by se mohli dostat do situace, která by
smysluplnou práci znemožňovala, a to z důvodu etických bariér určených zmíněnými
směrnicemi (7,18). Mohlo by dojít k situaci, kdy neprovedení dotyčné studie nebo preventivního opatření by způsobilo závažnou ztrátu resp. škodu zájmům veřejného
zdravotnictví a tedy i zdraví příslušné populace.
Tak se otázky etického charakteru objevují při realizaci výzkumu nejen při volbě tématu, ale především vyplývají z oprávněného nároku na informovaný souhlas (19). Jejich
naléhavost roste tam, kde absence souhlasu by neumožnila objektivní popis zkoumaného
jevu. Základním vodítkem jsou zde Mezinárodní etické směrnice pro biomedicínský výzkum zahrnující lidské účastníky (CIOMS a WHO) (20). Nelze totiž přehlížet, že získávání
informovaného souhlasu bývá někdy věcně i technicky nesnadné, a je dobré si osvojit jeho
strategie. Pokud osobní kontakt s pacientem, nebo jedincem kontrolního souboru osob je z
nejrůznějších důvodů obtížný nebo nemožný, a je proto nezbytné nahradit jej formou písemnou nebo telefonickým rozhovorem.
Velkým současným nedostatkem je nedostatek kvalitní komunikace mezi zdravotnictvím a veřejností, především s předstihem s tou, na niž chceme soustředit naši pozornost a
odborný zájem. Pokud nám jde o komunikaci zprostředkovanou médii, je nutné vyžadovat,
aby byla naprosto pravdivá a korektní a nevyhýbala se i pojmenování nejistot a srovnání
přínosu a rizik, která jsou s naším konáním spojena. Ve všech těchto případech je nutné
apelovat na naše mediální partnery, aby též oni tento požadavek plně respektovali.
Bioetika by měla v současné době přirozeně zdůrazňovat partnerský, a nikoli paternalistický princip v etické praxi, ale také odmítnout neodpovědný, ultraliberálně autonomní
přístup při konkrétně řešených konfliktních situacích v oblasti veřejného zdravotnictví
např. v kontraproduktivních snahách antivakcinačních aktivit (29-32. Přehršle odstrašujících příkladů v komunikaci našich masmédií nás nezbavují naší odpovědnosti za kvalitu a
srozumitelnosti námi zdravotníky poskytovaných informací (21).
Etika přístupu ke zdravotním problémům populace
Ještě v nedávné minulosti hlavní pozornost v oblasti medicínské etiky byla tradičně věnovaná vztahu mezi lékařem či obecněji zdravotnickým pracovníkem a pacientem a po
řadu desetiletí byla jen relativně malá pozornost věnována problémům etického přístupu ke
zdravotním fenoménům populace jako celku (22). Až v roce 1994 Římská divize Evropského centra pro prostředí a zdraví SZO (European Centre for Environment and Health
WHO) ve spolupráci s Mezinárodní společností pro epidemiologii prostředí (International
Society for Environmental Epidemiology – ISEE) svolala Mezinárodní seminář k etickým
a filozofickým problémům epidemiologie prostředí (Severní Karolina, USA 16.-18.9.1994)
jehož účelem byla identifikace a diskuse tehdy zásadních etických a filozofických otázek
epidemiologických studií zdravotních aspektů expozice člověka rizikovým faktorům
v pracovním a životním prostředí včetně rizikových faktorů životního stylu a vypracování
dosud obecně platných všeobecných doporučení (23,24). Každý z 21 pozvaných expertů,
epidemiologů a pracovníků v oblasti filozofie morálky z Evropy a Severní Ameriky byl
požádán, aby předem zaslal kopie svých publikací a pracovní materiály ze své odborné
činnosti. Vzhledem ke složitosti problému i různorodému pracovnímu zaměření účastníků
diskusí byly ustaveny tři pracovní skupiny, které se zabývaly následujícími klíčovými okruhy otázek:
- odpovědností, možností prozrazení a ochranou důvěrných dat před zneužitím,
- morálními hledisky a zásadami epidemiologických studií,
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- technikou šetření a praktickými hledisky včetně etických hledisek při podávání zpráv
či publikaci výsledků.
Tyto pracovní skupiny doporučily seznam otázek, které byly detailně probírány na plenárních zasedáních. Vybraná témata - stanovení priorit, skrínink, účast veřejnosti, a podpora zdraví – ilustruje i po dvou desetiletích současnou praxi ve veřejném zdravotnictví
v mezinárodním kontextu.
Ke hlavním etickým otázkám v oblasti veřejného zdravotnictví patří:
- Jaké zdravotní služby by měly být k dispozici pro veřejnost?
- Kdo a za jakých podmínek by měl mít přístup ke kterým zdravotnickým službám?
- Co jsou nejlepší strategie pro předcházení nemocem?
- Jak lze někdy protichůdná profesionální hlediska a názory veřejnosti smířit?
- Kdy mohou zdravotní nároky jednotlivce dostat přednost před volbou výhodnou pro
společnost?
Cílem jednání bylo nalézt odpovědi na tyto otázky při respektování principů lékařské
etiky na praktických příkladech z oblasti veřejného zdravotnictví v praxi. Přijatá rámcová
doporučení zahrnují výsledky etického výzkum, systematické hodnocení a uplatňování
etické teorie v reálných situacích.
I když v oblasti veřejného zdravotnictví etika byla poměrně dlouho opomíjena v tradiční
lékařské etice, zahrnuje řadu složitých etických otázek, jako jsou
- eticky přijatelná kritéria pro populační skrínink,
- zvyšující se finanční nároky na zdroje zdravotní péče,
- probíhající debaty o svobodě volby jednotlivce proti principům veřejného blaha či
principu solidarity např. v souvislosti s vakcinací, které je věnována zvláštní pozornost
níže nebo např. v případě fluoridace vody, která prokazatelně přispěla ke snížení incidence
zubního kazu, ale byla v rozporu s principem autonomie, právem na volbu zdroje pitné
vody bez (byť nepochybně prospěšné) její fluoridace, původně zavedené na principu beneficience.
V dostupné literatuře se různí autoři snaží řešit i použitelnost etických rámců při současném respektu k jevům současné praxe. K prominentním tématům patří význam
účasti veřejnosti na procesu rozhodování v záležitostech týkajících se ochrany a podpory zdraví v rámci akceptovatelného etického rámce. K eticky mimořádně citlivým
otázkám v oblasti veřejného zdravotnictví patří struktura řízení zdravotní péče, které
se překrývá s diskusí na téma udržitelnosti financování zdravotní péče a zdravotnického
systému jako celku (26) a možnosti aplikace principu neziskovosti ve zdravotnictví
zejména u veřejných zdravotnických zařízení zajišťujících/ poskytujících hospitalizaci a jejich ambulantních častí.
Současná úskalí financování primární prevence
Klíčové úskalí současné “tržně orientované“ medicíny, nepochybně úspěšné v prevenci
sekundární, tedy v časné diagnostice a racionální léčbě, spočívá v rychle rostoucích finančních nárocích na diagnostické techniky a moderní léčiva (27). Její nezpochybnitelná
účinnost se již projevila u nás výrazným prodloužením věku dožití, zejména u mužů během
uplynulých dvou desetiletí především v důsledku široké aplikace moderních metod intervenční kardiologie (27) a zavedením spektra dříve obtížně dostupných cytostatik do běžné
klinické praxe. Jak již výše uvedeno, jsou současné léčebné postupy z hlediska finančních
nákladů stále náročnější, takže snahy v oblasti primární prevence, tedy předcházení nemocem se dostaly do současné nežádoucí pozice Popelky. Proč?
Nepochybně užitečné investice v této oblasti se sice, jak se obecně očekává, mnohonásobně vrátí, ale bohužel v době, během které se obvykle vystřídá několik politických garnitur. Nejen eticky citlivým paradoxem současné doby je, že časem a nelze vy211
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loučit, že v dohledné době, dojde k situaci, kdy náklady na léčení nemocných dosáhnou
takové společensky obtížně únosné úrovně, že obec politiků díky hrozící krizové situaci konečně pochopí, že má smysl investovat i do předcházení nemocem, tedy do primární prevence. Jde o kardiovaskulární nemoci včetně hypertenze, diabetes II. typu, související s “morem“ naší doby - obezitou, a také primární prevenci zhoubných novotvarů a
dalších problémů rostoucího významu z hlediska veřejného zdravotnictví. Jedná se např. o
osteoporózu, neuro-degenerativní onemocnění, související se stárnutím naší populace, a
v neposlední řadě v oblasti stomatologické péče zubní kaz a paradentózu, bezprostředně
ovlivňujících občas docela neblaze kvalitu našeho života (25).
Medicína založená na důkazech a primární prevence
I v oblasti snah o předcházení nemocem nesmlouvavě platí náročný požadavek současné
moderní medicíny “založené na důkazech“. Duchovním otcem takto chápané medicíny byl
Robert Koch se svými čtyřmi postuláty, prokazujícími kauzální souvislost mezi infekčním
agens a klinickým obrazem příslušné nemoci, které se během času rozrostly na současná
Hillova kritéria kauzality. Zásadní význam tohoto přístupu lze názorně demonstrovat na
frustrujících zkušenostech z předbakteriální éry medicíny. V roce 1818 britský parlament odhlasoval pod tlakem obchodníků, kterým překážely tehdejší karanténní opatření v přístavech,
že mor není nakažlivou nemocí. O deset let později, v roce 1828 francouzská sněmovna se
usnesla ze stejného důvodu, že žlutá zimnice není nakažlivá nemoc a Nicolas Chervin, který
tuto myšlenku prosadil, získal ve stejném roce prestižní Velkou cenu za lékařství (28).
Závěr
V současné době navrhované projekty či preventivní programy se musí opírat o výsledky biomedicínských výzkumů, potvrzených zkušenostmi klinické praxe (18).
Je to mimořádně náročný požadavek, ale s pokrokem biomedicínských i biosociálních
znalostí v oblasti behaviorální terapie je požadavkem oprávněným.
Poděkování
Tento článek byl vypracován v rámci aktivit podporovaných projektem PRVOUKP28/1LF/6 a je stručným výtahem ze stejnojmenné kapitoly monografie „ Etické problémy
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Abstrakt
Úvod: Existuje množstvo typov nanočastíc, ktoré človeka obklopujú v pracovnom ale aj
environmentálnom prostredí, avšak najviac zastúpené z nich sú nanočastice vznikajúce pri
spaľovaní (CDNP ). Tieto nanočastice majú mnoho
spoločných vlastností, pre ktoré ich možno považovať za ucelené skupiny toxínov.
CDNP sú generované v spaľovacích motoroch, pri spaľovaní uhlia na výrobu elektriny,
ako aj v priemyselných procesoch, kde často môžu byť produkované spolu s väčšími časticami.
Zdravotné účinky: Expozícia rôznym typom CDNP je spojená s množstvom nežiaducich zdravotných účinkov, vrátane fibrózy, chronického zápalového ochorenia pľúc, horúčky z výparov kovov a rakoviny. Toto platí pre mnohé expozičné podmienky rôznych
druhov CDNP.
Záver: CDNP majú potenciál navodiť oxidačný stres, ako neoddeliteľnú súčasť ich patogénneho mechanizmu. Oxidačný stres môže spôsobiť zápal a jeho lokálne a systémové,
akútne alebo chronické následky, až rakovinu. CDNP pochádzajúce z akéhokoľvek zdroja
možno považovať za potenciálne nebezpečenstvo pre respiračný trakt a ďalšie systémy.
Úvod
Nanočastice sú definované ako častice, ktoré majú aspoň jeden rozmer o veľkosti <100
nm, zatiaľ čo ultrajemné častice sú definované ako častice o veľkosti <100 nm vo všetkých
rozmeroch (1). Nanočastice vznikajúce pri spaľovaní (CDNP), majú schopnosť spôsobiť
zápal, a tiež v prípade nerozpustných CDNP môžu prechádzať z miesta depozície v
pľúcach a premiestniť sa do krvi a do ďalších cieľových orgánov (2). CDNP zahŕňajú zváračské dymy a nanočasticové sadze (ktoré predstavujú pracovné riziko), popolček (ktorý je
nebezpečný pre životné prostredie) a dieselové výfuky (sú rizikové pre životné a pracovné
prostredie). CDNP pochádzajú priamo zo spaľovacieho procesu, a ich chemické zloženie
sa môže časom meniť, nakoľko častice interagujú so zložkami znečisteného ovzdušia.
Vlastnosti nanočastíc vznikajúcich pri spaľovaní
Vlastnosti CDNP určujú spaľované materiály a spôsob spaľovania, vrátane ich chemického zloženia, veľkosti a rozpustnosti častíc. Veľká povrchová plocha nerozpustných NP
na ktorej dochádza ku katalýze určuje tvorbu voľných radikálov. Tieto voľné radikály sú
zodpovedné za riadenie oxidačného stresu - základného mechanizmu vzniku zápalovej
reakcie v dôsledku CDNP (3). Prechodné kovy a organické látky môžu podstúpiť zložité
cyklické chemické reakcie v prostredí pľúc, ktoré vedú k produkcii voľných radikálov, ako
je superoxid anión alebo hydroxylové radikály (4).
Expozícia rôznym typom CDNP je spojená s množstvom nežiaducich zdravotných
účinkov, vrátane fibrózy, chronického zápalového ochorenia pľúc, horúčky z výparov kovov a rakoviny. Toto platí pre rôzne expozičné podmienky rôznych druhov CDNP.
Práca sa zaoberá dôkazmi o škodlivosti CDNP a dáva ich do kontextu jednotnej hypotézy na základe pozorovaní, že všeobecné schopnosti CDNPs spôsobujú zápal cez oxida214
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tívny stres a aktiváciu redox citlivých transkripčných faktorov, ktoré môžu viesť k nežiaducim zdravotným účinkom. Tiež uvádzame schopnosti CDNP a kovov im podobným,
prestupovať do krvi a mozgu. Tieto nezvyčajné toxické vlastnosti spojené s uvedenými
materiálmi naznačujú, že skupina respiračných toxínov účinkuje podobným spôsobom.
Zdravotné účinky spojené s expozíciou CDNP
CDNP sú generované v niekoľkých situáciách, vrátane spaľovacích motorov, rozsiahle
spaľovanie uhlia na výrobu elektriny a v priemyselných procesoch, kde často môžu byť
produkované spolu s väčšími časticami.
Častice výfukových plynov vznetového motora (DEP - Diesel exhaust particles)
Benzín aj motorová nafta sa spaľujú v automobilových motoroch pri ktorých vznikajú
nanočastice - CDNP (5), pričom dieselové motory produkujú viac častíc na jednotku paliva
ako benzínové. Pri spaľovaní v automobilových motoroch sa produkujú nízko rozpustné
nanočastice uhlíka s komplexnou chemickou a fyzikálnou štruktúrou, obsahujúce sulfáty a
organické frakcie vnikajúce pri nedokonalom spaľovaní paliva, mazacích olejov a polycyklických aromatických uhľovodíkov - spolu s množstvom iných chemických látok, ktoré sa
môžu kondenzovať na povrch častíc (6). Jednoduché dieselové nanočastice sú v rozmeroch
5-20 nm, ale ľahko tvoria komplexné reťazce a agregáty o veľkosti 60-100 nm a viac (7).
Častice výfukových plynov vznetových motorov sú zvyčajne najčastejšou formou
CDNP v ovzduší mestského zastavaného prostredia, znečisteného časticami (PM10), ale
taktiež sa vyskytujú v pracovnom prostredí. V okolitom prostredí je koncentrácia DEP v
PM10 pravdepodobne v rozmedzí 5 až 30 g/m3, zatiaľ čo v pracovnom prostredí je na úrovni až do 1000 g/m3 (6).
Nepriaznivé zdravotné účinky expozície DEP boli zisťované na bunkách aj zvieratách.
Mnohé štúdie poukázali na to, že existuje spojitosť medzi expozíciou dieselovým výfukom
a rakovinou pľúc (6). Štúdie na zvieratách všeobecne podporujú tieto závery a preukazujú,
že expozícia DEP a ďalším nanočasticovým formám uhlíka má karcinogénne účinky. Tieto
nálezy sú ťažko interpretovateľné pri vysokých dávkach (overload - preťažení) instilovaných do pľúc potkana v experimentoch (8). Preťaženie pľúc potkana je stav, kedy je zaťažená veľmi veľká pľúcna plocha (9) nízkou toxicitou, nízko-rozpustnými časticami - čo
vedie k zlyhaniu klírens, k rapídnej akumulácii dávky so sprievodným zápalom a proliferáciou, čo môže vyústiť do fibrózy a rakoviny. U ľudí je ťažké pozorovať preťaženie motorovými výfukmi, a to aj v pracovnom prostredí, a je otázne, či k preťaženiu vôbec môže
u ľudí dôjsť. Je preto nepravdepodobné, že mechanizmus vzniku rakoviny spojený s DEP expozíciou u ľudí je podobný mechanizmu preťaženiu pľúc potkanov.
Bolo tiež preukázané, že expozícia DEP spôsobuje zápal u potkanov a myší
v podmienkach „ne-preťaženia“ (10) a vyvoláva pro-zápalové účinky na bunky in vitro
(11). Dobre zdokumentovaný vzťah medzi zápalom a rakovinou pľúc (12) podporuje myšlienku, že dieselové výfuky skutočne môžu byť karcinogénne cez zápalové procesy. Mnohé štúdie preukázali adjuvantné účinky dieselových častíc pri vývoji a intenzite alergických reakcií. Tieto účinky sú sprostredkované priamym vplyvom DEP na širokú škálu typov buniek zapojených do procesov vzniku alergie. Tieto účinky by mohli byť sprostredkované nepriamo, a to prostredníctvom zápalu a oxidačného stresu. Zápalové účinky DEP
sa zdajú byť riadené tuhými časticami, t. z. vplyvom organických a kovových komponentov na ich povrchovej ploche. DEP zohrávajú významnú úlohu v oxidačných a prozápalových procesoch navodzujúcich patologické zmeny (13).
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Nanočasticové sadze (NPCB- nanoparticle carbon black)
Sadze (CB) sú nízko rozpustné častice vyrobené z priemyselne neúplne tepelne rozložených uhľovodíkov, v ktorých je proces riadený tak, aby boli dosiahnuté vopred definované
a reprodukovateľné veľkosti častíc a vlastnosti vhodné pre najrôznejšie priemyslové aplikácie. Na rozdiel od ostatných CDNP, tu opísané NPCB nie sú náhodným produktom, sú
priemyselným výrobkom, ale sú jasne klasifikované ako CDNP. V tepelno-oxidačných
procesoch - ako výroba sadzí - sa používajú rôzne druhy uhľovodíkov, vstrekujú sa do plynovej pece a zalievajú vodou, aby nedošlo k úplnému spáleniu (14).
Častice sadzí vznikajú komplexne, s degenerovanou uhlíkovou kryštalickou štruktúrou
a vysoko výkonné elektrónové mikroskopy jasne ukazujú nepravidelné vrstvy uhlíkových
plátov. Štruktúra sadzí je popisovaná ako zhluky - sféricky primárne štruktúrované prvky
agregátov, ktoré zahŕňajú zlúčené častice, spojené do aglomerátov - čo sú nerozptýlené
zhluky agregátov. CB boli rozsiahle študované, a to najmä pri nízkej toxicite, nízkej rozpustnosti častíc nezaťažovaných škodlivými koncentráciami toxikologicky relevantných
organických látok alebo kovov. V dlhodobých štúdiách na zvieratách sa zistilo, že CB sa
považujú za karcinogénne a úlohu v tom hrá vplyv preťaženia pľúc potkana (14).
Najmenšie zhluky alebo veľkosti častíc CB zahŕňajú primárne častice o rozmeroch nanometrov. CB s najmenšou veľkosťou primárnych častíc sa vyznačuje vysokou optickou
hustotou (jetness) v porovnaní s väčšou veľkosťou tých istých častíc. Ako je známe NPCB
tvoria značnú časť celkového CB priemyslu. NPCB boli schopné spôsobiť zistiteľné (ale
na nízkej úrovni) prozápalové účinky u potkanov po 7 a ďalších hodinách inhalačnej expozície. Zdá sa, že je to dôsledkom veľkej povrchovej plochy na jednotku hmotnosti (16).
V bunkových štúdiách NPCB expozícia preukázateľne spôsobuje oxidačný stres, prozápalové transkripcie génu stimuláciou fagocytózy - pri nízkych dávkach a inhibíciu - pri
podávaní vyšších dávok. V štúdiách zdravotného stavu osôb pracujúcich v priemysle sadzí
existujú dôkazy o abnormalitách na RTG snímkach pľúc a ochoreniach dýchacích ciest, ale
existujú aj nejednoznačné závery týkajúce sa rakoviny pľúc (15). Avšak, žiadna z týchto
štúdií neanalyzovala pracovnú populáciu vystavenú iba NPCB. NPCB sa používa pomerne
často v toxikológii častíc ako modelová častica a nanočastica, takže existuje značná databáza jeho toxicity in vitro a in vivo.
Popolček zo spaľovania uhlia (CFA- carbon fly ash)
Spaľovanie uhoľného prachu je bežne používaný a účinný spôsob spaľovania uhlia v
elektrárňach. V uhoľných elektrárňach je práškové uhlie vháňané do pece, a pri procese
spaľovania sa produkuje popolček, ktorý môže unikať do ovzdušia. Táto emisia častíc je
kontrolovaná množstvom častíc alebo metódami, ako sú elektrostatické odpudzovače,
premývacie filtre a mechanické kolektory (18). Avšak, tieto kontrolné opatrenia nie sú
100% účinné a niektoré častice sa uvoľňujú do životného prostredia.
V toxikologických štúdiách sa skúmal nefrakciovaný práškový popolček zo spaľovania
uhlia (CFA), ktorý preukázal všeobecne nízku toxicitu, avšak nanočastice železa preukázali schopnosť generovať oxidačný stres. Potkany exponované popolčekom zo spaľovania
uhlia preukázali zvýšenú náchylnosť na infekcie. V ďalšom experimente špeciálne pripravené -veľmi jemné - nanočastice popolčeka zo spaľovania uhlia indukovali nežiaduce
účinky na pľúcne funkcie morčiat (17).
Autori v nedávnej štúdii skúmali účinok frakciovaného popolčeka zo spaľovania uhlia,
kde dokázali, že pľúcny zápal spôsobili nanočasticové frakcie (18). Táto štúdia ukázala
výraznejší účinok nanočasticovej frakcie v porovnaní s jemnými a hrubými frakciami
častíc, ako vyplýva z ich zvýšenej schopnosti spôsobiť zápal pľúc a zničiť makrofágy v
kultúre. Nanočasticová frakcia nebola nijako zvlášť obohatená toxickými kovmi a zvýšenie
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toxicity tejto frakcie môže byť dôsledkom veľkej povrchovej plochy, ktorá umožňuje priebeh redox reakcií.
Molekulárne mechanizmy toxicity spôsobujú zápalové účinky CDNP v pľúcach
Na základe publikovaných štúdií predpokladáme, že CDNP spôsobujú zápal a oxidačný
stres, ktoré sú hlavným spúšťacím efektom nežiaducich zdravotných účinkov. K dispozícii
je značné množstvo systémových dát popisujúcich molekulárne deje v dôsledku depozície
CDNP v pľúcach. Rôzne komponenty CDNP môžu spôsobiť oxidačný stres, ktorý pôsobí
prostredníctvom dobre zdokumentovaných redox-citlivých pochodov, zahŕňajúcich kinázu
a NF-κB, ktoré môžu spôsobiť zápal.
Častice výfukových plynov vznetového motora
Ako už bolo spomenuté, DEP spôsobuje zápal v pľúcach potkanov (10) a takisto v ľudských pľúcach po následnej krátkodobej vysokej koncentrácii. Dôkazy o oxidačných
vlastnostiach DEP expozície in vivo sa prejavujú zvýšenou hladinou 8 OH dG (8 – hydroxydeoxyguanosine), oxidačnými aduktami a hydroxylovými radikálmi, v pľúcach potkanov
a v bunkových kultúrach ovplyvnených DEP. Expozícia DEP spôsobuje oxidačný stres
v rade modelov in vitro, ako je oxidácia lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL), a v epiteliálnych bunkách (5). Zodpovedná zložka za oxidačný stres a následné pro-zápalové signalizácie spôsobuje najmä organický podiel, aj keď prechodné kovy sa môžu na daných procesoch tiež podieľať (19). Organická frakcia buď obsahuje, alebo môže metabolizovať
zložky, ako sú chinóny, ktoré môžu redoxovým cyklom v bunkách vytvárať reaktívne formy kyslíka (4).
Aktivácia signálnych dráh pre pro-zápalovú génovú expresiu je dokázaná v niekoľkých
štúdiách pri expozícii DEP, medzi ktoré patrí MAPK (mitogén aktivujúca protein kináza)
aktivácia a NF-κB (nucleárny faktor kappa- B) aktivácia. Aktivácia týchto dráh vrcholí
transkripciou radu prozápalových génov, ako sú IL-8 (interleukín -8) v epitelových bunkách ošetrených in vitro a v ľudských pľúcach exponovaných inhaláciou DEP. V makrofágoch exponovaných DEP in vitro bola zaznamenaná zvýšená hladina TNF (tumornekrózny
faktor) a IL-6, ktorý je uvoľňovaný exponovanými primárnymi ľudskými bronchiálnymi
epiteliálnymi bunkami. Zvýšená expresia génu GM-CSF (fakor stimulujúci granulocytomakrofágové kolónie) sa popisuje v epiteliálnych bunkách exponovaných DEP, u ľudí vystavených krátkodobej vysokej koncentrácii, podobnej tej, ktorá sa vyskytuje vo frekventovaných garážach. Bronchiálna biopsia ukázala zvýšenie GROα (rast regulujúci onkogén)
a RANTES (regulátor aktivácie vyjadrujúci normálne exprimované a vylučované- T bunky) expresiu v bronchiálnej stene (20).
Nanočasticové sadze
Produkcia reaktívnych foriem kyslíka bola meraná po ovplyvnení NPCB v bezbunkových systémoch in vitro a tiež v exponovaných bunkových systémoch, pričom u obidvoch
bol preukázaný oxidačný stres. Chemické zloženie NPCB so schopnosťou spôsobiť oxidačný stres [21], je neznáme, ale na rozdiel od veľmi dobre rozpustných výparov zo zvárania, produkcia ROS nesúvisí s kovmi alebo inými rozpustnými zložkami. V bezbunkových
systémoch NPCB častíc a podobne aj u NP polystyrénu, sa zistila indukcia produkcie ROS,
čo naznačuje, že povrchová reaktivita je dostačujúca. Avšak, v bunkách môže táto možnosť súvisieť so zvýšeným prílivom extracelulárnych Ca++ iónov vyskytujúcich sa u
NPCB. Oxidatívny stres zvyšuje intracelulárny vápnik zvýšeným uvoľňovaním Ca2+ z endoplazmatického retikula, zvýšeným prestupom Ca2+ cez plazmatickú membránu kalciových kanálikov a prostredníctvom inhibície Ca2+ transportovanej von cez ATP pumpy v
plazmatickej membráne. Oxidačný stres vyvolaný expozíciou NPCB spôsobuje aktiváciu
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NF-κB a IL-8 génovej expresie u epiteliálnych buniek in vitro, a ako oxidačný stres aj vápnik sa podieľajú na aktivácii AP-1 a produkcii TNFα v makrofágoch. Nedávna štúdia uvádza, že NPCB spôsobuje oxidačný stres sprostredkovaný proliferáciou epitelu dýchacích
ciest, ktorá zahŕňa epidermálny receptor rastového faktoru a EQF kaskády (15,22).
Popolček zo spaľovania uhlia
V minulosti sa preukázalo, že popol zo spaľovania uhlia je látka s nízkou toxicitou, napríklad nižšou ako uhlie alebo kryštál. V poslednej dobe sa zvyšuje záujem o schopnosť
popolčeka uvoľňovať biologicky dostupné železo, ktoré môže redox cyklom produkovať
oxidanty (17). Jedna štúdia ukázala, že schopnosť CFA indukovať uvoľnenie IL- 8 z epitelových buniek bola závislá na veľkosti častíc - biologická dostupnosť železa bola sústredená vo frakcii <1 um (23).
V osobitne dôležitej štúdii pre kontrolu CDNP, Gilmour et al (16) preukázal, že nanočasticový podiel hnedého uhlia sa viac podieľa na vzniku zápalu pľúc a cytotoxicite in vitro, než iné frakcie. To nebolo zjavne spojené s prítomnosťou Fe alebo inými ťažkými
kovmi v nanočasticovej frakcii. Zdá sa pravdepodobné, že častice sadzí sú dôležitou súčasťou škodlivých účinkov, v mnohom podobným účinkom sadzí z nafty a NPCB. K dispozícii nie sú žiadne ďalšie štúdie založené na schopnosti NP frakcie CFA vyvolať oxidačný
stres, alebo signál pre zápalové génové expresie.
Záver
Spaľovanie je považované za zdroj toxických látok a častíc. CDNP v skutočnosti majú
mnoho spoločných vlastností, ktoré naznačujú, že ich možno považovať za ucelené skupiny toxínov. Sú zjednotené ich pôvodom spaľovania, malou veľkosťou, univerzálnym mechanizmom poškodenia, spoločnými vlastnosťami translokácie a majú potenciál sprostredkovať rad nežiaducich účinkov v pľúcach a iných orgánoch.
CDNP majú potenciál spôsobiť oxidačný stres ako neoddeliteľnú súčasť ich patomechanizmu. Oxidačný stres môže spôsobiť zápal a jeho lokálne a systémové, akútne a chronické následky, ako aj pôsobenie oxidačných aduktov v epiteli, čo môže prispieť ku karcinogenéze. CDNP pochádzajúce z akéhokoľvek zdroja možno preto považovať za potenciálne nebezpečenstvo pre respiračný trakt a ďalšie systémy prostredníctvom oxidačného
stresu, zápalu a vzniku rakoviny. Samozrejme, že teplotné podmienky a spaľovaný substrát
vykazujú značnú heterogenitu v zložení (napr. splodiny zvárania a výfukové sadze).
Komponenty, ktoré môžu spôsobiť oxidačný stres zahrňujú CDNP, kovy a organické
látky. Oxidačný stres potom pôsobí prostredníctvom signálnych dráh, ktoré ovplyvňujú
odpovede, ako je zápal a proliferácia. Okrem toho, môže oxidačný stres spôsobiť oxidačné
genotoxické DNA adukty, ako je 8-OH-dG a adukty odvodené od PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky). Oba typy aduktov môžu viesť k mutácii.
Okrem miestnych zápalových účinkov, CDNP majú schopnosť premiestňovať sa z
miesta ich uloženia do krvi a mozgu. Krvou cestou sa častice dostávajú do kardiovaskulárneho systému, sleziny a pečene.
CDNP v kardiovaskulárnom systéme spôsobujú zápal pľúc, zápalové procesy - pri ktorých vznikajú ateromatózne plaky a ovplyvňujú trombotický potenciál krvi.
V modernom svete spaľovanie tvorí značnú časť priemyslu, kde sú všadeprítomné
vzniknuté CDNP. Veľa výskumov kládlo dôraz na CDNP, ktoré vznikajú pri doprave, pretože sú zdrojom väčšiny CDNP v našich mestách, kde dochádza k najväčšej expozícii
u ľudí.
Je však tiež zrejmé, že existuje značný potenciál pre zmiešané expozície vyskytujúce sa
v určitých situáciách, napr. zvárač pracuje v rušnej ulici. Interakcie medzi rôznymi typmi
častíc sú neznáme, ale spoločné mechanizmy oxidačného stresu predstavujú potenciál pre
218

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

kombinované účinky. Význam oxidačného stresu v rade chronických ochorení, ako je astma, CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) a ischemická choroba srdca má za
následok existenciu citlivých skupín populácie na danú noxu.
CDNP predstavujú zaujímavú a všadeprítomnú kategóriu patogénnych častíc, ktorých
nežiaduce účinky sú významné a je potrebné sa nimi zaoberať. Štúdie CDNP - ako skupiny
častíc so spoločným pôvodom a hypotézy - založené na pochopení ich mechanizmov toxicity by mali smerovať výskum na už existujúce ale aj novovytvorené CDNP, čo by viedlo
k lepšiemu porozumeniu celej ich problematiky.
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DYMOV
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Abstrakt
Úvod: Práca pojednáva o najnovších poznatoch nanočastíc zo zvárania z hľadiska ich
vlastností a účinkov na zdravie. Hoci niektoré priemyselné procesy vytvárajúce nano zlúčeniny (napr. sadze, dymy zo zvárania, atď.) existujú po celé desaťročia, pracovné expozičné údaje, vrátane veľkosti a množstva častíc na pracovisku, ako aj biologických účinkov
sú menej známe.
Mechanizmus vzniku nanočastíc zo zvárania: Vysoké teploty pri zváraní generujú splodiny zvárania – častice, žiarenie, hluk a plyny. Častice splodín zvárania obsahujú veľké
percento nanočastíc. Odparovaný kov z tepelného oxidačného procesu zvárania produkuje
plyny obsahujúce častice oxidu kovov, ako je hliník, kadmium, chróm, meď, z ktorých
mnohé sú rozpustné vo vode. Presné zloženie výparov zo zvárania je dané kovmi, ktoré
obsahujú elektródy.
Zdravotné účinky: Dym zo zvárania vyvoláva výrazné prozápalové účinky. Tieto účinky sú spôsobené prevažne kovmi, ktoré podstupujú redox – cykláciu a vedú k oxidačnému
stresu. Expozícia výparov zo zvárania je spojená s pľúcnymi ochoreniami. K nim patrí:
pokles pľúcnych funkcií, zvýšenie reaktivity dýchacích ciest, zápal priedušiek, fibróza,
rakovina pľúc a zvýšené riziko výskytu infekcie dýchacích ciest.
Záver: Toxicita, ako aj mechanizmus účinku mnohých nanočastíc na organizmus - vrátane nanočastíc zo zvárania - zostáva neobjasnený a preto aj z tohto dôvodu stúpa záujem o
komplexné posúdenie ich rizika/bezpečnosti.
Úvod
Nástup nanotechnológií je považovaný za najväčšiu inžiniersku inováciu od čias priemyselnej revolúcie. Látky pozostávajúce z nanočastíc sa momentálne považujú za technologický „vrchol“ a sú pre svoje vlastnosti najviac preferované a používané v mnohých oblastiach.
Nanočastice sú definované, ako častice, ktoré majú aspoň jeden rozmer menší než
100 nm. Nanočastice nazývané ako „Ultrajemné častice“ majú všetky rozmery menšie než
100 nm. Veľkosť nanočastíc sa meria v nanometroch a ich rozmery sa blížia k rozmerom
molekúl, či atómov (14).
Pokroky v technológiách zvyšujú kvalitu života, ale na druhej strane zaznamenávame
zhoršujúce sa následky na ľudské zdravie aj v dôsledku pracovnej, či environmentálnej
expozície mnohým nanočasticiam, ktorých vlastnosti a vplyv na zdravie ešte dostatočne
nepoznáme (10, 11, 12).
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Fyzikálno-chemické vlastnosti a použitie nanočastíc

a)
b)
Rôzne druhy a tvary nanočastíc (a- uhlíkové nanorúrky, b- fulerény)
Nanočastice sa vyznačujú unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami (majú špecifické magnetické, optické, elektronické, tepelné, mechanické vlastnosti), pre ktoré sa používajú v mnohých oblastiach, ako napr. v elektrotechnike, elektronike, optike, strojárenstve, stavebníctve, textilnom, chemickom, potravinárskom, automobilovom, kozmickom,
vojenskom priemysle a v nemalej miere majú zastúpenie aj v medicíne (pri terapii
a diagnostike). Môžu predstavovať nové potenciálne zdravotné riziká.
Podobne, ako v prípade azbestu, ktorý sa používal desiatky rokov a spôsobil vznik
mnohých pľúcnych ochorení a dlhosiahle následky na zdravie, existuje obava z neznámych
zdravotných dôsledkov z nanomateriálov - z nanočastíc, z ktorých sú zložené.
V skutočnosti sa môže stať, že normálne ľudské obranné mechanizmy nebudú schopné
adekvátne reagovať na tieto novovytvorené častice, ktoré môžu mať vlastnosti, s ktorými
sa organizmus nikdy nestretol. Európska komisia sa veľmi opatrne vyjadruje o „dostatočnosti“ legislatívy, čo sa týka účinkov nanočastíc a ochrany pred rizikami nanotechnologicky pripravovaných produktov (6).
Nanočastice môžu vznikať:
a) prirodzene, uvoľňujú sa samovoľne ● po výbuchu sopky ● pri požiaroch ● domácich
alebo ● výrobných procesoch a priemyselných činnostiach (smog) ● pri zváraní (zváračské
dymy) ● spaľovaní najmä fosílnych palív (palivo do automobilov, uhlie), ● obsahujú ich
výfukové plyny, ale môžu vznikať aj ● pri fajčení (pevné častice z dymu cigariet, ktoré
dýchajú fajčiari i pasívny fajčiari atď.).
b) alebo môžu byť špeciálne priemyselne vyrobené pre spotrebiteľské výrobky a vyspelé
technológie.
Cesty vstupu nanočastíc do organizmu:
Tým, že sú spomínané častice nano - rozmerov, môžu prenikať do buniek (prednostne
sa hromadia v mitochondriách ale aj v cytoplazme, jadre, lipozómoch a bunkovej stene),
môžu prestupovať membránami, zúčastňovať sa na metabolických pochodoch a ostávať
dlhodobo v organizme.
Najpravdepodobnejšie cesty vniknutia NČ do organizmu sú: pľúca (pracovné a životné
prostredie, ihhalácia liečiv), koža (používanie kozmetických prípravkov, odevy), tráviaci
trakt (konzumácia kontaminovaných potravin, liekov, ktoré obsahujú NČ).
Inhaláciou sa nanočastice dostávajú: do mozgu (parkinsonova, alzheimerova choroba),
pľúc (astma, bronchitída, rozodma pľúc, pľúcna rakovina), obehového systému (arterioskleróza, zúženie ciev, trombus, vysoký krvný tlak), srdca (arytmie a iné ochorenia srdca),
lymfatického systému (Kaposiho sarkóm) a do ďalších orgánov (choroby pečene a obličiek
neznámeho pôvodu) (21, 12).
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Toxické účinky nanočastíc zo splodín zvárania:

Toxické účinky nanočastíc závisia od: ● veľkosti, ● povrchovej plochy
a reaktivity, ● dávky, ● chemického zloženia, ● tvaru, ● rozpustnosti, ● schopnosti tvoriť
agregáty alebo aglomeráty, ● povrchovej úpravy a ● štruktúry (24). Niektoré experimentálne štúdie napovedajú, že môžu predstavovať potenciálne riziko, ako sú zápalové reakcie,
genetické poškodenia a karcinogénne procesy.
Častice splodín zvárania obsahujú veľké percento nanočastíc a z toho dôvodu sa mnoho
vedeckých tímov snaží z dosiahnutých výsledkov interpretovať mechanizmus vzniku
pľúcnych ochorení v dôsledku expozície nanočasticiam zo zváračských dymov.
Hoci niektoré priemyselné procesy vytvárajúce nano zlúčeniny (napr. sadze, dymy zo
zvárania, atď.) existujú po celé desaťročia, pracovné expozičné údaje, vrátane veľkosti a
množstva častíc na pracovisku, ako aj ich biologické účinky - sú menej známe. Väčšina
zváracích materiálov sú zliatiny so zmesou kovov a rôzne ocele, ktoré môžu obsahovať
železo, mangán, oxid kremičitý, chróm a nikel (2).
Vysoké teploty pri zváraní generujú splodiny zvárania - častice, ako aj žiarenie, hluk
a plyny. Odparovaný kov z tepelného oxidačného procesu zvárania produkuje plyny obsahujúce častice oxidu kovov, ako je hliník, kadmium, chróm, meď, z ktorých mnohé sú rozpustné vo vode. Presné zloženie výparov zo zvárania je dané kovmi, ktoré obsahujú elektródy.
Expozícia výparov zo zvárania je spojená s pľúcnymi ochoreniami. K nim patrí: pokles
pľúcnych funkcií, zvýšenie reaktivity dýchacích ciest, zápal priedušiek, fibróza, rakovina
pľúc a zvýšené riziko výskytu infekcie dýchacích ciest.
Okrem týchto pľúcnych účinkov kovového dymu je často u zváračov pozorovaná horúčka. Tento stav je spôsobený vdychovaním výparov oxidu zinočnatého a je charakterizovaný akútnym nástupom ochorenia podobného chrípke, sprevádzaného: suchým kašľom,
dýchavičnosťou, bolesťou svalov, hlavy a horúčkou. K horúčke z dymu obsahujúceho kovy obvykle dochádza v prvých obdobiach expozície. Dym zo zvárania vyvoláva výrazné
prozápalové účinky. Tieto účinky sú spôsobené prevažne kovmi, ktoré podstúpia redox –
cykláciu a vedú k oxidačnému stresu (4, 16, 1, 19, 7, 17, 23, 15).
Obrázok znázorňuje husté fibrotické tkanivo s alveolárnymi makrofágmi, v ktorých sú zapúzdrené hliníkové častice zo zváračských dymov.
Obrázok (A) Hustá fibrotická plocha pľúc s mnohými makrofágmi obsahujúcimi hliník.
(B a C) pľúcny parenchým a peribronchiolarne a intersticiálne makrofágy obsahujúce hliník.
(Originálne zväčšenie 10 x.) Prevzaté: James D Byrne* and John A Baugh: The significance of
nanoparticles in particle-induced pulmonary fibrosis. Mcgill J Med. Jan 2008; 11(1): 43–50.

223

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

Chronická expozícia vysokým koncentráciám výparov pri zváraní hliníkovým elektrickým oblúkom spôsobuje ťažké pneumokoniózy charakterizované difúznou akumuláciou
hliníkových častíc v pľúcach a zodpovedajúcou zníženou funkciou pľúc. Pneumokoniózy
vzniknuté v dôsledku expozície hliníkovému dymu sú popísané zriedkavo a ich podstata a
skutočná incidencia nie je známa (9).
Nanočastice vznikajúce pri spaľovaní zahŕňajú tiež zváračské dymy a sadze o veľkosti
nanočastíc, ktoré predstavujú pracovné riziko. Tvoria sa priamo pri spaľovacom procese, a
ich chemické zloženie sa môže v časovom priebehu meniť, nakoľko častice interagujú so
zložkami znečisteného ovzdušia (3).
Môžu byť rozpustné, a uvoľnené prechodné kovy alebo organické látky sa stávajú primárnou zložkou prozápalového mechanizmu. Prechodné kovy a organické látky môžu
podstúpiť zložité cyklické chemické reakcie v prostredí pľúc, ktoré vedú k produkcii voľných radikálov, ako je superoxid anión alebo hydroxylové radikály. Laboratórne potkany
vystavené splodinám zvárania vykazovali výrazné pľúcne zápalové reakcie a lipidovú peroxidáciu, ktorá indikuje oxidačný stres. Ukázalo sa, že prozápalové účinky dymov zo zvárania v procesoch in vitro a in vivo boli úplne riadené oxidačným stresom v dôsledku rozpustných - uvoľnených komponentov kovov. U nanočastíc - splodín zo zvárania - rozpustné prechodné (uvoľnené) kovy predstavujú primárny mechanizmus oxidačného stresu a
zápalu. Expozícia rôznym typom nanočastíc je spojená s množstvom nežiaducich zdravotných účinkov, vrátane fibrózy, chronického zápalového ochorenia pľúc, horúčky z výparov
kovov a rakoviny (5, 8, 20, 22).
Klasifikácia nanočastíc (pri profesionálnej expozícii zváračským dymom) z hľadiska karcinogenity – podľa IARC 2013 - Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny v Lyone (13)
Zváračské dymy

Možný humánny karcinogén

Skupina 2 B

Viac ako 1 milión pracovníkov vo Veľkej Británii je vystavených nanočasticiam z vedľajších procesov výroby, ako je zváranie a rafinácia. Odhaduje sa, že v USA pracuje asi 2
milióny ľudí exponovaných nanočasticiam (s priemerom častíc do 100 nm) vo vývoji, výrobe a použití nanomateriálov a produktov (sú to odhady amerického ministerstva úradu
práce a štatistiky práce za rok 2000.) Ak bude nárast výroby v sektoroch spojených s nanotechnológiou ako doteraz, očakáva sa, že sa bude musieť v tomto sektore zamestnať rovnaký počet ďalších pracovníkov (18).
Záver
Vyspelé nanotechnológie sa síce podieľajú na zvyšovaní kvality života, ale na druhej
strane aj na zhoršujúcich sa následkoch na ľudské zdravie. Toxicita mnohých nanočastíc
zostáva neznáma a aj z tohto dôvodu stúpa záujem o komplexné posúdenie ich rizika/bezpečnosti. Vplyv nanočastíc na zdravie sa stáva aj verejno-zdravotníckym problémom.
Z uvedenej problematiky vyplýva dôležitá požiadavka aj pre výskum - cielene sledovať
účinky najmä novovyvíjaných nanočastíc, ale aj nanočastíc vznikajúcich v dôsledku pracovných procesov a to experimentálnymi štúdiami in vitro, in vivo, ako aj štúdiami klinicko - epidemiologickými.
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OČKOVANIE TEHOTNÝCH ŽIEN
M. Kotek, M. Krištofová
Gynkomed spol s.r.o., gynekologická ambulancia Chorvátsky Grob
Abstrakt
Úvod: Ak je tehotná žena imunizovaná a vytvorí protilátky, tieto sú transportované placentou k plodu. Z tejto pasívnej imunizácie je novorodenec chránený počas niekoľko prvých mesiacov. Počas dojčenia dochádza k čiastočnému prestupu protilátok
k novorodencovi, ktoré si matka vytvorila.
Materiál a Metodika: V práci ponúkame pohľady niektorých krajín na očkovanie tehotných žien. Práce pochádzajú najmä z USA a z UK. V oboch sa pre vysoký výskyt pertussis
sa začalo s plošnou vakcináciou tehotných. Obe krajiny aktívne očkujú aj sezónnu chrípku
u tehotných.
Pri potrebe očkovania tehotných v zvláštnych situáciách je možné použiť neživé očkovacie látky.
Výsledky: Najlepšie zdokumentovaná účinnosť očkovania tehotných je proti peretussis z UK. Po 15 mesiacoch po začatí očkovanie pri zaočkovanosti 64% tehotných dosiahli
68% redukciu hospitalizácií detí v prvom roku života. Používaná bola 5 komponentná pertusická vakcína Repavax (u nás Adacel)
Závery: Očkovanie tehotných je dobre zdokumentované, účinné a bezpečné.
Úvod
V tehotenstve dochádza k fyziologickým zmenám, ktoré umožňujú matke počas gravidity tolerovať vo svojom tele „cudzie“ antigény. Znižuje sa bunková imunita a tá je kompenzovanu zvýšenou humorálnou imunitou. Znamená to, že žena je zraniteľná na intracelulárne patogény.
Zistilo sa, že ak je tehotná žena imunizovaná a vytvorí protilátky, tieto sú transportované placentou k plodu. Posledné práce zistili, že spočiatku sa jedná o pasívnu imunizáciu,
neskôr asi po 32 gestačnom týždni dochádza k aktívnemu transportu protilátok placentou.
Počas dojčenia dochádza k ďalšiemu prenosu protilátok. Výsledkom tejto aktívnej imunizácie je ochrana novorodenca a dojčaťa počas niekoľko prvých mesiacov života (1).
Materiál a Metodika: Na Slovensku dnes neexistuje odporúčanie na očkovanie tehotných, okrem očkovanie tehotných proti chrípke počas pandémie. Občas sa vyskytnú situácie, že tehotná žena sa vyskytne v kontakte s hepatitídou A a nastáva dilema, očkovať či
neočkovať, alebo vykonať či nevykonať epidemiológom nariadené očkovanie.
Rozhodli sme sa preto vytvoriť kompilát z odporúčaní z krajín, kde je aktívne očkovanie tehotných (2).
V princípe na očkovanie tehotných sa môžu použiť neživé očkovacie látky. Jediné neživé očkovacie látky, ktoré by sa nemali použiť v tehotenstve sú očkovacie látky proti HPV,
aj keď v registroch náhodilých podaní v gravidite nie je zvýšený výskyt malformácii plodu,
či ohrození matky na zdraví v porovnaní s neočkovanou populáciou.
Živé očkovacie látky sú v tehotenstve kontraindikované, nakoľko živé oslabené vírusy
môžu poškodiť plod.
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Pred
tehotnosťou

Počas
tehotenstva

Po
pôrode
Áno, ak je indikovaná
Áno, ak je indikovaná
Áno, ak je indikovaná

Typ
vakcíny

Hepatitída A

Áno, ak je indikovaná

Áno, ak je indikovaná

Hepatitída B

Áno, ak je indikovaná

Áno, ak je indikovaná

HPV

Áno, ak je indikovaná

Nie, študuje sa

Áno

Áno

Áno

inaktiv.

Áno, ak je indikovaná
Potom 4 týždne neotehotnieť

Nie

Áno,
ak je indikovaná
Ihneď po pôrode,
ak je žena Ab
rubeola negat.

živá

ak je indikovaná

ak je indikovaná

ak je indikovaná

inaktiv.
inaktiv.

ak je indikovaná

ak je indikovaná

ak je indikovaná

inaktiv.

dTap

Áno, ak je indikovaná

Každá gravidita by
mala byť očkovaná,
ideálne v 27-36 G.T.

T/dT

Áno, ak je indikovaná

Áno, ale preferovaná
je dTap

Varicela

Áno, ak je indikovaná
Potom 4 týždne neotehotnieť

Nie

Kliešťová encefalitída (4,5)

Áno, ak je indikovaná

Áno, ak je indikovaná

Vakcína

Chrípka IV( 3)

MMR

Meningokoková
Polysachar.
Konjugovaná
Pnumokoková
Polysacharid.

Áno, pokiaľ nebola žena očkovaná
počas tehotenstva
Áno, ak je indikovaná
Áno, ak je indikovaná, očkuj ihneď
po pôrode
Áno, ak je indikovaná

inaktiv.
inaktiv.
inaktiv.

toxoid/
inaktiv.
toxoid
živá
inaktiv.

Z tabuľky vidno, že v tehotnosti sú indikované bez obmedzení dve očkovania – proti
chrípke a proti pertussis.
Očkovanie proti chrípke, by sa malo vykonávať každý rok pred nástupom chrípky. Poučenia z pandémie 2009/10 je, že neočkované tehotné ženy boli častejšie hospitalizované
ako netehotné (6). V analýze úmrtnosti z USA sa zistilo, že takmer 5% umretých boli tehotné ženy, hoci reprezentujú len 1% populácie. Rovnako novorodenci, kde matka prekonala chrípku boli predčasne narodení, alebo mali intrauterínne zaostávanie v raste. (7)
Počas pandémie bola zdokumentovaná účinnosť vakcíny asi 60% a preverená bezpečnosť vakcíny – podaním miliónov dávok tehotným.
V pertussis sa opakovane dostávame na začiatok očkovania, kde podstatou bolo chrániť
malé deti. Vlani sme mali druhú najvyššiu vekovošpecifickú chorobnosť v prvom roku
života.
Podobne na tom boli aj vo Veľkej Británii, kde sa rozhpodli od októbra 2012 očkovať
tehotné 5 komponentnou pertusicou vakcínou Repavax – U nás Adacel.
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Už v decembri 2013 zdokumentovali po 15 mesiacoch po začatí očkovania pri zaočkovanosti 64% tehotných dosiahli 68% redukciu hospitalizácií detí v prvom roku života.
Účinnosť vakcíny bola 90 % ak sa počítali prvé 2 mesiace života. (8)
Graf. 1. Vekovo špecifická chorobnosť na pertussis v UK. (Začatie očkovania okt. 2012)

5 komponentná pertusická vakcína má oproti štandardnej 3 komponentnej navyše fimbriálne antigény 2 a 3. Takto komponované vakcíny majú vyššiu účinnosť proti pertusis
v primoočkovaní oproti 3 komponentnej (9), ktorá sa nachádza vo vakcínach u nás používanej infanrixovej rady. Analýzou ľudí, ktorí ochoreli na pertusis po primoočkovaní dvoj
alebo trojkomponentnou pertusickou vakcínou sa zistilo, že mali v sére protilátky proti
fimbriálnemu antigénu 2 a 3, čo potvrdilo, že sa jedná o povrchový pertusický antigén.
Diskusia
Očkovanie tehotných sa javí ako dobrá cesta v znižovaní chorobnosti pre pertussis a
chrípku v populácii a špeciálne u malých detí. Systém očkovania je nastavený na očkovanie u všeobecného lekára, alebo u lekára pre deti a dorast. Tam zdravotný systém priznáva
body za výkon očkovania. Nevýhodou je, že tehotná žena sa pri očkovaní v tehotenstve
u všeobecného lekára dostáva do kontaktu s infekčne chorými ľuďmi a navyše nie je tam
vytvorený vzťah dôvery ako má žena ku gynekológovi, ktorý sa stará o narodenie zdravého
dieťaťa. Navyše ak gynekológ zaočkuje tehotnú, ktorá spĺňa indikačné kritériá pre bezplatné očkovanie (napr. Astma), pri predpise vakcíny gynekológom si ju žena plne hradí. Pri
očkovaní tehotných proti pertussis nie je žiadne zvýhodnenie zdravotnými poisťovňami
tejto skupiny.
Pokiaľ chceme riešiť pertussis v prvom roku života, tak máme naporúdzi niekoľko riešení:
1. Môžeme zaviesť inú očkovaciu schému pre primovakcináciu 3,4,5, 2,4,6.....
2. Môžeme naviesť na mimoriadny dovoz vakcíny s 5 komponentnou pertusickou zložkou
a budeme mať schému 5+1 tak ako to bolo v ére celobunkových pertusických vakcín.
3. Môžeme začať očkovať tehotné v 28.-36. gestačnom týždni. Preferovaná by mala byť 5
komponentná vakcína, pokiaľ je dostupná (všetky ženy čo sú tehotné boli očkované ce229
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lobunkovou vakcínou, preto určite dochádza k boostrovaniu antigénov FIM 2 a 3.). Ako
alternatíva pri nedostupnosti môže byť použitá 3 komponentná vakcína, limitované údaje sú k dispozícii.
Závery
Imunizácia tehotných je nový prvok v pohľade na kontrolu a prevenciu infekčných
ochorení. Zatiaľ sú prvé dve ochorenia, ktoré majú jasnú indikáciu. Špekuluje sa
o očkovaní tehotných proti pneumokokom a meningokokom na prevenciu najťažšieho obdobia dokiaľ nemá dieťa dostatočne vyvinutý svoj imunitný systém. Ak má očkovať gynekológ je treba zmeniť zdravotný systém v SR.
Literatúra:
1. Helen Y. Chu and Janet A. Englund, Maternal immunisation Vaccines 2014
2. CDC. Guidelines for vaccinating pregnant women.
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/preg-guide.htm. Updated April 2013.
3. CDC. Seasonal flu vaccine in pregnant women
http://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/qa_vacpregnant.htm. Updated November
7,2013
4. SPC FSME Immune
5. SPC Encepur
6. /The negative impact of Influenza infection during pregnancy Influenza - Immunisation
& Vaccination Info, NSIG New Zealand.html
7. Rasmussen S, and co., 2009 H1N1 Influenza and Pregnancy — 5 Years Later, NEJM
371;15 nejm.org october 9, 2014
8. Gayatri Amirthalingam: Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an
observational study: Published online July 16, 2014 http://dx.doi.org/10.1016/S01406736(14)
9. Olin P et al. Randomised controlled trial of two-component, three-component, and fivecomponent acellular pertussis vaccines compared with whole-cell pertussisvaccine. Ad
Hoc Group for the Study of Pertussis Vaccines. Lancet, 1997, 350:1569–1577.
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KOMPENZAČNÍ CVIKY U LÉZE NERVUS MEDIANUS V OBLASTI ZÁPĚSTÍ
V. Máslová1, M. Nakládalová2, P. Bastlová3, V. Žídková2, I. Brlková2
1

Fakulta zdravotnických věd LF UP v Olomouci, doktorský studijní program
2
Klinika pracovního lékařství LF a FN Olomouc
3
Ústav fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd v Olomouci

Abstrakt
Úvod: Periferní neuropatie středového nervu je nejčastěji uznávanou nemocí z povolání,
vyskytuje se však často i neprofesionálně. Proto řešení těchto obtíží je aktuálním tématem
nejen pracovního lékařství.
Cíle: Studie je zaměřena na výběr vhodných kompenzačních cviků u syndromu karpálního tunelu, edukaci pacientů.
Metodika: Po prostudování odborné literatury a ve spolupráci s erudovanými fyzioterapeuty byly vybrány čtyři jednoduché cviky vhodné pro autokinezioterapii.
Výsledky: Autorky shrnují podstatu této terapie a představují konkrétní sestavu vhodných cviků včetně edukačního letáku a videosekvencí pro pacienty.
Závěr: Autokinezioterapie je jednou z možností prevence a terapie syndromu karpálního
tunelu.
Klíčová slova: Neurodynamická mobilizace, syndrom karpálního tunelu, n. medianus,
kompenzační cviky
Úvod
Syndrom karpálního tunelu (SKT) je úžinový syndrom, při kterém dochází ke kompresi
nervus medianus při jeho průchodu karpálním tunelem v oblasti zápěstí. Spodinu a stěny
karpálního tunelu tvoří zápěstní kůstky, strop představuje ligamentum carpi transversum,
které sahá od distálního zápěstí až do 2/3 thenarového valu. Nervus medianus probíhá tímto tuhým tunelem spolu s devíti šlachami flexorů předloktí (Kostopoulos, 2004; Ehler,
Ambler, 2002).
Nervus medianus zásobuje motoricky především svaly thenaru (povrchovou hlavu m.
flexor pollicis brevis, m. abduktor pollicis brevis, m. opponens pollicis a I. a II. lumbrikální
sval). Senzitivně inervuje volární část palce, ukazováku, prostředníku a radiální část prsteníku. Dorzálně inervuje poslední články těchto prstů (Vodvářka, 2005).
Při objasnění příčin alterace nervus medianus a vzniku příznaků označovaných jako
syndrom karpálního tunelu je nutné vycházet za základních kineziologických poznatků. Při
pohybu je prostor karpálního tunelu se zmenšován palmární flexí zápěstí (Ehler, Ambler,
2002; Wright et al., 2001), ale i extrémní dorzální extenzí (Vodvářka, 2005). Při zvýšení
objemu tkání prostupujících karpálním tunelem, eventuelně v kombinaci s menším objemem vlastního kanálu, dochází opět k výraznému zúžení prostoru karpálního tunelu (Kanta
et al, 2007). Vzhledem k anatomickým souvislostem se jedná o zvětšení objemu zejména
šlach flexorů prstů. Ke zbytnění dochází při opakované aktivitě těchto svalů. V kombinaci
s pozicí ruky v dorzální extenzi, která je fyziologická pro silový úchop, jde o kritickou
situaci pro prostor karpálního tunelu (Ehler, 2006; Vodvářka, 2005; Ehler, Ambler, 2002).
Mezi nejdůležitější symptomy syndromu karpálního tunelu patří parestézie (trnutí či
mravenčení) v prstech rukou, dlaně, hřbetu ruky a někdy i předloktí. Dalším znakem jsou
noční bolesti ve stejné oblasti, které nemocné v noci či nad ránem probudí. Nemocní mohou mít pocit otoků prstů a ruky. K dalším příznakům, patří snížení hmatové citlivosti prstů, poruchy v jemné motorice (např. při ovládání mobilního telefonu, či psaní na klávesnici), oslabení svalové síly, méně často svalové křeče (Ehler, 2006; Ehler, Ambler, 2002).
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Medicínská konzervativní léčba spočívá většinou v dlouhodobé terapii nesteroidními
antiflogistiky, vazodilatancii, vitamíny. Některými odborníky je doporučen lokální obstřik
kortikoidy.
Z prostředků fyzioterapie jsou metodou volby ty druhy fyzikální terapie, které mají antiedematózní a hyperemizační účinek. Z elektroléčebných procedur k nim patří například
diadynamické proudy a interferenční proudy v terapeutických frekvencích 50-100 Hz.
Z vodoléčebných procedur jsou možné částečné vířivé nebo střídavé koupele. Poděbradský
doporučuje pro počáteční stadium laser, pulzní ultrazvuk, vakuum-kompresivní terapii a
distanční elektroterapii (Poděbradský, Vařeka, 1998). Pomocnými prostředky pro omezení
maximálních rozsahů zápěstí a tím snížení rizika komprese karpálního tunelu jsou různé
druhy elastických pásek, případně zápěstní ortézy. Aktuálním trendem, který pronikl ze
sportovní fyzioterapie, je aplikace adhezních vysoce pružných pásek (originální název kineziotape). Aplikují se v průběhu tahu přetěžovaných svalů pro podporu jejich funkce.
V léčbě syndromu karpálního tunelu je však zásadní vlastní kinezioterapie – terapie pohybem. Má za cíl upravit podmínky průchodu měkkých tkání karpálním tunelem. Mezi
terapeutické prostředky patří měkké mobilizace karpálních kůstek pro větší flexibilitu dna
karpálního tunelu, které se pak může lépe přizpůsobit měnícím se podmínkám v průběhu
pracovní činnosti. Dále měkké myofasciální ošetření, protažení retinaculum flexorum, svalová relaxace flexorů zápěstí a prstů, neurodynamická mobilizace nervus medianus (viz.
dále). V komplexním pohledu na problematiku přetěžovaných akrálních svalů horních
končetin je nezbytné řešit otázku celkového držení těla, postury. V těžkých případech, kdy
je elektromyograficky prokázáno zpomalení vedení nervus medianus v oblasti karpu a
konzervativní léčba byla neúspěšná, bývá nutné operační řešení, které spočívá v protětí
ligamentum carpi transversum a uvolnění nervu (Ehler, Ambler, 2002).
Neurodynamická mobilizace středového nervu u syndromu karpálního tunelu
Základem neurodynamické mobilizace nervu je pohyb končetiny, který způsobuje také
pohyb nervu, stejně jako všech ostatních struktur. Při pohybu dochází ke zvýšení prokrvení
cvičené oblasti, k ovlivnění viskoelasticity vazů, k pozitivnímu ovlivnění svalů ve smyslu
normotonie a k rozšíření pásma subjektivní přijatelnosti rozsahu pohybů a poloh (Kostopoulos, 2004).
Při neurodynamické mobilizaci dochází také ke zvýšení prokrvení a ke zvýšení axonoplazmatického toku v nervu a k obnovení mobility tkáně, k redukci intraneurální a extraneurální fibrózy (Oskay et al., 2010). Neuromobilizační techniky zahrnují opakované pohyby ve všech segmentech horní končetiny specifickým způsobem pro každý periferní
nerv. Terapie je zahájena edukovaným fyzioterapeutem pasivními pohyby, následují aktivní asistované pohyby a nakonec klient provádí tyto pohyby samostatně. Úleva od symptomů přichází v průběhu cvičení, či na jeho závěr (Byl et al., 2002).
Kumar et al (2013) ve své experimentální studii potvrdili, že při neurodynamická mobilizace má přímý vliv na kondukci nervu, která je měřitelná pomocí elektromyografie (Kumar et al, 2013).
McKeon a Yancosek (2008) provedli systematické zkoumání úspěšnosti neurodynamického cvičení v porovnání s další konzervativní léčbou. Neurodynamickou mobilizaci lze
podle nich s jistotou doporučit pro lehký stupeň syndromu karpálního tunelu. Neurodynamická mobilizace má svoje místo i u klientů po operaci syndromu karpálního tunelu pro
zlepšení rozsahu pohybu zápěstí a pohybu nervu (McKeon, Yancosek, 2008). Také autoři
Ellis a Hing (2008) provedli rešerši randomizovaných studií s cílem zjistit účinky neurální
mobilizace. Zastávají názor, že periferní nervy jsou schopny adaptovat se na tlak, protažení, jsou schopny skluzného pohybu při pohybu okolních tkání a jeho ohnutí při průchodu
okolo kostěných struktur. Pokud však tyto obranné mechanismy selžou, nerv je zranitelný
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díky vzniku otoku, následné ischémii a nakonec fibróze. Při neurodynamické mobilizaci
dochází k úpravě dynamické rovnováhy mezi relativním pohybem nervové tkáně a pohybem okolních struktur, ke snížení tlaku na nerv a k optimalizaci fyziologických funkcí (Ellis, Hing, 2008).
Navrhovaná sestava cviků vhodných pro autoterapii
Následující příklady terapie jsou po edukaci zdravotnickým personálem proveditelné
jako samostatné cvičení klientů v domácím či pracovním prostředí. Sestava cvičení koresponduje s výše uvedenými patokineziologickými souvislostmi syndromu karpálního tunelu. Cílem je optimalizovat svalové napětí dlouhých a krátkých svalů ruky, pružnost a protažitelnost vazivové tkáně ventrální plochy karpu. Jsou zařazeny prvky neurodynamické
mobilizace specificky pro nervus medianus a v neposlední řadě úprava celkové postury se
zaměřením na oblast C/Th přechodu a ramenních pletenců. Cvičení by mělo probíhat optimálně 2 krát denně, nicméně cviky mohou být použity kdykoli během dne pro úlevu od
symptomů. Cílem je uvolnění přetížených svalových vláken, zlepšení jejich trofiky a zmírnění bolestivosti.
Úvodní přípravnou terapií, která může být prováděna opakovaně, několikrát během dne,
je protažení vazivových tkání volární oblasti zápěstí. Provádíme jej hlubokým tlakem se
současným tahem od proximální řady karpálních kůstek směrem ke středu dlaně a poté
v opačném směru. Protažení aplikujeme místo po místu od ulnární po radiální okraj zápěstí
bříškem palce druhé ruky za současné fixace dorzální plochy zápěstí ostatními prsty (obr.
1). Cílem je subjektivní pocit tahu v oblasti retinaculum musculorum flexorum, který se
postupně zmírňuje a dochází k posunutí, protažení tkání ve směru tahu přiloženého palce.
V každém místě, ve kterém provádíme tah palcem, setrváme přibližně 10 vteřin, poté se
posuneme o šířku palce laterálně a protažení opakujeme po celé délce retinakula. Intenzitu
tlaku a tahu volíme dle subjektivních pocitů, do bolesti.
Obrázek 1. Protažení měkkých tkání volární plochy zápěstí

Následuje relaxace svalů flexorové, dlaňové skupiny svalů předloktí. Pozice těla:
vzpřímený sed nebo stoj (napřímení hrudní páteře, zasunutí brady, ramena vzad). Ruce
sepjaté dlaněmi k sobě před hrudníkem, lokty volně u těla. Nejprve provedeme tlak prsty
proti sobě (izometrická aktivita flexorů prstů a zápěstí) po dobu 5 vteřin (obrázek 2a). Poté
následuje uvolnění 10 vteřin bez pohybu, následně přiložíme plochy dlaní plně na sebe a
sepnuté ruce pomalu posouváme před tělem směrem dolů k břichu, prsty stále směřují kraniálně (obrázek 2b). Tím dochází k protahování směrem do extenze prstů. Opakujeme 2 –
3 krát.
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Obrázek 2a. Izometrická aktivita flexorů prstů

Obrázek 2. b Relaxace s protažením

Neurodynamická mobilizace nervus medianus se provádí ve specifické pozici a pohybu
paže. Tyto pohyby způsobují současně i pohyb nervu a mění jeho tenzi. Pozice těla: vzpřímený stoj (napřímení hrudní páteře, zasunutí brady, ramena dolů a vzad) bokem ke stěně,
ve vzdálenosti na délku natažené paže. Paže je v zevní rotaci a abdukci v ramenním kloubu, mírné flexi v loketním kloubu a supinaci předloktí dlaní opřena o zeď (obrázek 3a).
Loketní kloub se z flexe pomalu extenduje (odklonem celého trupu od zdi) bez pohybu
ostatních segmentů paže až do pocitu tahu či mírného brnění na volární ploše předloktí,
dlaně či prstů (obrázek 3b). Míru tahu lze zvýšit úklonem a rotací hlavy směrem ke kontralaterálnímu rameni. Poté plynule opět uvolňujeme do semiflexe loketního kloubu náklonem celého trupu směrem ke stěně (obrázek 3a). Protažení a uvolnění je pomalu rytmicky
opakované cca 6-8x. Mělo by být příjemné a nezpůsobovat bolest.
Obrázek 3a. Výchozí pozice pro neurodynamickou mobilizaci

Obrázek 3b. Konečná pozice

Závěr
Self kompenzační cvičení by se mělo stát součástí komplexní péče o osoby trpící obtížemi způsobenými alterací středového nervu v zápěstí, a tím jim zlepšit kvalitu života.
Efektivita těchto cviků nicméně také záleží na jednotlivých klientech, na jejich píli, ale
také na personálu, který nemocné poučí a při cvičení vhodným způsobem doprovází. Domníváme se, že tuto roli mohou kromě fyzioterapeutů, ergoterapeutů a lékařů zastávat i
zaškolené všeobecné sestry pracující v oboru pracovní lékařství či pracovnělékařských
službách. Autorky plánují ověření účinnosti navrhovaných cviků u osob s iniciálními formami syndromu karpálního tunelu.
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RIZIKO CHRÍPKY V POSTPANDEMICKOM OBDOBÍ
J. Mikas, E. Chmelanová, H. Hudecová
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Abstrakt
Chrípka je nákazlivé akútne vírusové respiračné ochorenie. Napriek tomu, že u väčšiny
chorých nespôsobuje komplikácie, u rizikových skupín populácie môže mať ochorenie
ťažký klinický priebeh ochorenia a viesť k úmrtiu. Prekonanie chrípky zabezpečí len krátkodobú imunitu.
Vírusy chrípky, najmä typu A, sú charakteristické svojou premenlivosťou. Genetické
zmeny, ktorých následkom je zmenená antigénna štruktúra vírusových proteínov sú u vírusu chrípky veľmi časté. Významné sú zmeny v povrchových antigénoch hemaglutinínu a
neuraminidázy. Sú známe dva základné typy antigénnych zmien antigénny posun
a antigénna zámena. Nemusí ísť iba o genetické zmeny ľudského vírusu chrípky, ale
o kombinácie častí RNA vtáčieho a ľudského vírusu, respektíve o kombinácie iných druhov vírusu chrípky. V dôsledku týchto zmien sa menia aj vlastnosti vírusu. Je preto potrebné neustále sledovanie vírusov chrípky aj počas sezónneho výskytu. Nový subtyp môže
spôsobovať ochorenie u skupín populácie, u ktorých sa bežne nevyskytuje alebo spôsobiť
vznik závažnejších komplikácií. Pandémiu chrípky vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia. Posledná pandémia zaznamenaná v chrípkovej sezóne 2009/2010 bola vyhodnotená ako mierna, avšak spôsobovala viac prípadov primárnej vírusovej pneumónie, ako bolo
zaznamenávané počas dovtedajších epidémií. V Slovenskej republike bolo zaznamenaných
najviac akútnych závažných respiračných ochorení (SARI) vo vekovej skupine 45 – 64
rokov. Z dôvodu premenlivosti vírusov chrípky je dôležité ich nepretržité monitorovanie.
Podrobné sledovanie vlastností vírusov a priebehu ochorení je dôležité aj
v postpandemickom období.
Chrípka je nákazlivé akútne vírusové ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, horúčkou, kašľom, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenie, ktoré každý rok postihne zhruba 10 % svetovej populácie. U väčšiny chorých prebieha ochorenie mierne. Môže však spôsobiť závažné komplikácie u rizikových skupín, medzi ktoré patria hlavne deti, osoby staršie ako 65 rokov, osoby
s chronickými chorobami dýchacích ciest a srdca, tehotné ženy a osoby s oslabeným imunitným systémom. Väčšina úmrtí na chrípku sa zaznamenáva u ľudí starších ako 65 rokov.
Vírus chrípky sa šíri predovšetkým vzduchom, ale je schopný krátky čas prežívať aj vo
vonkajšom prostredí (na rukách, vreckovkách, povrchoch predmetov), takže sa môže prenášať tiež touto cestou. Chorý človek vylučuje veľké množstvo vírusu z dýchacích ciest
najmä v prvých dvoch dňoch ochorenia. Veľké množstvo vírusu vylučovaného z dýchacích
ciest chorého a malá infekčná dávka vírusov potrebná na vyvolanie infekcie sú jednou
z príčin rýchleho šírenia chrípky. Samozrejme, že pobyt v uzavretých, preľudnených priestoroch s nedostatočným vetraním a výmenou vzduchu šírenie urýchľuje. Ďalším faktorom,
ktorý popri premenlivosti vírusu a ľahkosti jeho šírenia spolupôsobí pri vzniku epidémií
chrípky je krátkodobá imunita po prekonaní ochorenia. Na rozdiel od iných infekcií prekonanie chrípky zabezpečí len krátkodobú imunitu.
Definície výskytu chrípky
Vírus chrípky je typický rýchlym interhumánnym prenosom. Prípady ochorenia sa môžu vyskytovať ojedinele alebo v epidémiách. Poznáme niekoľko stupňov šírenia chrípky,
ktorými sú:
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1. Sporadický výskyt – jednotlivé prípady sa vyskytujú roztrúsenie alebo len ojedinele
a medzi jednotlivými ochoreniami nie je známe epidemiologická súvislosť.
2. Epidemický výskyt – nastáva nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom
čase na ohraničenom mieste s rovnakým pôvodcom nákazy.
3. Pandemický výskyt – prichádza k rozsiahlej epidémii s neurčitým časovým
a priestorovým ohraničením, môže byť postihnuté veľkého množstva ľudí na rozsiahlom území a spĺňa ďalšie kritériá Svetovej zdravotníckej organizácie.
4. Endemický výskyt – prichádza k ochoreniu určitej časti populácie za normálnych okolností.
5. Exotický výskyt – prichádza k ochoreniu, ktoré sa na danom území nevyskytuje.
Vlastnosti vírusu chrípky
Vírusy chrípky, najmä typu A, sú charakteristické svojou premenlivosťou. V priebehu
niekoľkých mesiacov môže dôjsť k drobným lokálnym modifikáciám génov kódujúcich
tvorbu hemaglutinínu (H) a neuraminidázy (N). V dôsledku toho vznikajú malé zmeny
týchto antigénov označované ako antigénny posun (antigenic drift). Teda vzniká len variant v rámci subtypu, čo má za následok vznik každoročných epidémií. Epidémie sú explozívne s prudkým excesom chorobnosti a smrtnosti, s rýchlym rozšírením na veľké územie a obvykle aj rýchlym poklesom. Približne raz za 10 - 40 rokov však môže dôjsť
k veľkej zmene, označovanej ako antigénna zámena (antigenic shift). Pri antigénnej zámene dôjde k výmene celej časti génového fragmentu, vzniku nových typov povrchových
antigénov a tým vzniku nového subtypu vírusu chrípky, ktoré môžu spôsobiť pandémiu.
Najpravdepodobnejšia hypotéza pre antigénnu zámenu u vírusu chrípky typu A je rekombinácia medzi ľudskými a zvieracím kmeňmi chrípkových vírusov v spoločnom zvieracom
hostiteľovi. Doposiaľ bolo identifikovaných 16 rôznych typov hemaglutinínu vírusu chrípky typu A (H1 – H16) a deväť typov neuraminidázy (N1 – N9).
Obdobia a fázy pandémie chrípky
Vírusy chrípky bežne cirkulujú medzi ľuďmi. Ich aktivita sa však zvyšuje v období, ktoré
nazývame „chrípková sezóna“. Vírusy chrípky sa neustále monitorujú, či už ide o ich spôsob
šírenia alebo správanie sa u ľudí – rýchlosť infekcie, priebeh ochorenia, komplikácie
a podobne. Vzhľadom k neustálym zmenám chrípkových vírusov vznikla potreba trvalej
surveillance tohto ochorenia. V prípade, že medzi ľuďmi cirkulujú doteraz známe ľudské
vírusy chrípky, hovoríme o sezónnu chrípku. Môže sa však stať, že sa objaví nový subtyp
vírusu chrípky spôsobujúceho ochorenie u ľudí, ktorý ešte nebol zaznamenaný. Môže ísť
o ochorenie u človeka spôsobené vtáčím vírusom chrípky alebo vírusom chrípky spôsobujúceho ochorenie u iných zvierat. Takéto prípady sa môžu vyskytovať sporadicky aj
v epidémiách. V prípade splnenia viacerých kritérií môže Svetová zdravotnícka organizácia
(SZO) vyhlásiť pandémiu chrípky. Poznáme niekoľko období vývoja pandémie chrípky
(Tab. 1). Prvým je medzipandemické obdobie, v ktorom sa nezaznamenali ľudské prípady
ochorenia spôsobené novým subtypom vírusu chrípky alebo sa zaznamenali sporadické prípady bez interhumánneho prenosu, avšak na základe sledovania jeho správania sa
a cirkulácie existuje riziko ochorenia u ľudí spôsobeného subtypom zvieracieho kmeňa.
Druhým obdobím je obdobie hrozby pandémie, kedy sa zaznamenávajú ochorenia spôsobené
novým subtypom vírusu chrípky s interhumánnym prenosom, avšak prípady sú lokalizované
na určitú oblasť, resp. územie. Nasleduje pandemické obdobie, pri ktorom je zvýšené a trvalé
interhumánne šírenie ochorenia spôsobeného novým subtypom vírusu chrípky v celej populácii. Posledným obdobím je postpandemické obdobie s návratom do medzipandemického
obdobia. V takomto prípade sa nový subtyp vírusu chrípky vyskytujúci sa v jednej chrípko237
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vej sezóne, ktorého spôsob šírenia a prejavy u ľudí sú na základe kvalitnej surveillance známe, stáva súčasťou sezónnej chrípky.
Tabuľka 1. Fázy vývoja pandémie chrípky
OBDOBIE
FÁZA
POPIS FÁZY
1
U ľudí nebol detekovaný nový subtyp vírusu chrípky.
Subtyp vírusu môže byť prítomný
u zvierat.
MEDZIPANDEMICKÉ OBDOBIE 2
U ľudí nebol detekovaný nový subtyp vírusu chrípky.
Cirkulujúci subtyp zvieracieho kmeňa predstavuje
veľké riziko ochorenia ľudí.
3
Zistená infekcia u človeka novým subtypom vírusu
chrípky.
Nie je zaznamenaný interhumánny prenos.
OBDOBIE HROZBY PANDÉMIE 4
Malý počet prípadov s limitovaným interhunánnym
prenosom, šírenie je vysoko lokalizované.
5
Veľký počet prípadov s interhumánym prenosom,
ktorý je stále lokalizovaný. Vírus sa adaptuje na ľudí.
Veľké riziko vzniku pandémie.
PANDEMICKÉ OBDOBIE
6
Zvýšené a trvalé šírenie ochorenia
v celej populácii.
POSTPANDEMICKÉ OBDOBIE
Návrat do medzipandemického obdobia.
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Riziká chrípky v postpandemickom období
Keďže vírusy chrípky sa veľmi rýchlo šíria, vzniká nebezpečenstvo zvýšeného rizika
komplikácií nielen u rizikových skupín populácie. Ochorenia spôsobené novým subtypom
chrípky môžu mať mierny alebo ťažký priebeh. Z histórie poznáme niekoľko pandémií,
vyskytujúcich sa už v 16. storočí. Prebiehali mierne alebo malígne. Za najvážnejšiu pandémiu chrípky sa považuje takzvaná „Španielska chrípka“, ktorá sa vyskytla v dvoch vlnách. Podľa štatistík v nej úmrtnosť bola 10-krát vyššia ako pri iných pandémiách.
Ku vzniku nového pandemického chrípkového vírusu je podľa najčastejšie uvádzanej
domnienky potrebné, aby v tesnej blízkosti žili človek (zdroj ľudského vírusu), divé vtáctvo alebo hydina (zdroj vtáčieho vírusu) a domáce ošípané, u ktorých môže prebehnúť výmena častí génového vybavenia chrípkových vírusov. Takéto podmienky spĺňajú viaceré
oblasti Číny.
Posledná pandémia chrípky bola zaznamenaná v chrípkovej sezóne 2009/2010. Prvé
prípady boli hlásené z Mexika. Túto pandémiu spôsobil chrípkový vírus A(H1N1)pdm09,
ktorého genóm vznikol kombináciou genómov prasacieho, vtáčieho a ľudského vírusu
chrípky. Táto posledná pandémia bola vyhodnotená ako mierna, avšak spôsobovala komplikácie a ťažký priebeh ochorenia aj u zdravých mladých ľudí. Počas tejto pandémii sa
zaviedlo monitorovnie takzvaných „závažných akútnych respiračných infekcií“ (SARI),
ktoré sa na Slovensku monitoruje aj naďalej. V súčasnosti sa nachádzame
v postpandemickom období, kedy pandemický vírus chrípky A(H1N1) pdm09 cirkuluje
naďalej v populácii a stal sa súčasťou takzvanej sezónnej chrípky.
Vyhlásením ukončenia pandémie chrípky sa riziko vzniku ďalšej pandémie alebo riziko
komplikácií nekončí. Aj počas postpandemického obdobia je potrebné neustále sledovať
šírenie a vlastnosti vírusov chrípky cirkulujúcich medzi ľuďmi. Medzi najčastejšie riziká
chrípky v postpanemickom období patria klinické komplikácie a epidemiologické riziká.
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1. Klinické komplikácie chrípky v postpandemickom období
Chrípka postihuje mladú generáciu omnoho častejšie ako osoby vysokého veku, ale
u ľudí starších ako 65 rokov, ktorí patria do rizikovej skupiny populácie, hrozia častejšie
komplikácie a sú zaznamenávané aj častejšie úmrtia. Je to spôsobené tým, že práve starší
ľudia trpia inými ochoreniami, ktoré oslabujú imunitný systém, ako napr. chronická obštrukčná choroba pľúc, cystická fibróza, bronchiálna astma, choroby srdca, metabolické
choroby, diabetes mellitus a podobne. Najčastejšie sa vyskytujú respiračné komplikácie
chrípky. Z nich je to najmä pneumónia, ktorú môže vyvolať samotný vírus chrípky (primárna vírusová pneumónia) alebo sekundárna bakteriálna pneumónia, ktorú vyvolávajú iné
infekčné agensy v dôsledku oslabenia organizmu vírusom chrípky a nedostatočnej schopnosti brániť sa proti iným nebezpečným baktériám. Ďalej sú to komplikácie ako zápal priedušiek, zápal stredného ucha alebo prínosových dutín. Vyskytujú sa aj komplikácie nervového systému (encefalitída) a kardiovaskulárne komplikácie (myokarditída). Aj po ukončení pandémie je dôležité, aby sa naďalej sledoval priebeh ochorení spôsobených novým
subtypom vírusu chrípky. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa počas poslednej
pandémie 2009/2010 u časti chorých vyskytla závažná forma primárnej pneumónie spôsobenej vírusom chrípky, čo nie je typické počas sezónnych epidémií. Navyše táto forma
pneumónie je ťažko liečiteľná. Napriek tomu, že medzi najrizikovejšie skupiny patria ľudia
starší ako 65 rokov, v Slovenskej republike sa najviac prípadov ochorení a úmrtí na SARI
počas pandemickej chrípky 2009/2010 vyskytlo vo vekovej skupine 45 - 64 rokov (34,3 %
ochorení a 36,7 % úmrtí). V chrípkovej sezóne 2010/2011 vírus pandemickej chrípky spôsoboval vo väčšej miere ochorenia u osôb s pozitívnou rizikovou anamnézou vzhľadom na
prítomnosť chronických chorôb a v nižšej proporcii ohrozoval mladé vekové skupiny ako
to bolo pozorované v predchádzajúcej sezóne 2009/2010. SZO odporúča nasledovné opatrenia v postpandemickom období chrípky:
- včasne rozpoznať, liečiť a okamžite telefonicky hlásiť a virologicky vyšetrovať
všetky prípady ochorení a úmrtí na SARI,
- pokračovať v rutinnej surveillance akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke
podobných ochorení,
- vykonávať odbery biologického materiálu na virologické vyšetrenie cestou
sentinelových lekárov, aby bolo možné naďalej monitorovať genetické, antigénne
a funkčné zmeny nového vírusu chrípky,
- naďalej dodržiavať usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie v používaní
antivirotík a pacientov s ťažkým priebehom ochorenia alebo zhoršujúcim sa stavom
čo najskôr liečiť oseltamivirom,
- pokračovať v očkovaní proti chrípke najmä u osôb z vysoko-rizikových skupín
populácie,
- naďalej pokračovať v hlásení ochorení prostredníctvom medzinárodných sietí,
- okamžite hlásiť Svetovej zdravotníckej organizácii prostredníctvom IHR.
2. Epidemiologické riziká chrípky
Okrem klinických komplikácií chrípky, ktoré spôsobujú vlastnosti nových subtypov vírusu chrípky existuje riziko importovania vírusu chrípky typického pre určitú geografickú
oblasť do inej oblasti, kde následne môže prísť k mutácii vírusu a vzniku nového subtypu
vírusu chrípky, ktorý má pandemický potenciál. Najviac doteraz zaznamenaných pandémií
chrípky u ľudí sa začalo v Číne. Z toho dôvodu, že v tejto oblasti sa kumuluje veľké množstvo ľudí a zvierat (najmä hydiny) predávajúcich na trhoch so živými zvieratami. Aj
v poslednom období zaznamenávame druhy vtáčej chrípky, ktoré síce nespôsobujú epidémie u ľudí, ale je predpoklad vzniku mutácie v prípade nedostatočnej surveillance.
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Vírus vtáčej chrípky A(H7N9) sa u ľudí vyskytol v roku 2013. Doteraz bolo laboratórne
potvrdených 568 prípadov, z ktorých bolo zaznamenaných 204 úmrtí. Prípady sa vyskytli
v Číne, jeden prípad sa zaznamenal v Malajzii s pozitívnou cestovateľskou anamnézou.
V januári 2015 kanadské úrady informovali o dvoch prípadoch tohto vírusu chrípky u ľudí,
ktorí udávali pozitívnu cestovateľskú anamnézu (Obr. 1). Ochorenia sa vyskytli
v epidemiologickej súvislosti, mali mierne charakter a nevyžadovali si hospitalizáciu.
Obrázok 1. Výskyt potvrdených prípadov chrípky A(H7N9) u ľudí

Zdroj: ECDC

Vírus vtáčej chrípky A(H5N1) bol zaznamenaný v 16 krajinách sveta. Doteraz bolo hlásených 676 laboratórne potvrdených prípadov u ľudí, z toho 398 úmrtí. Ochorenie sa vyskytuje sporadicky alebo vo forme menších epidémií. Napriek tomu, že počet ochorení
u ľudí má klesajúci trend, stále môže predstavovať riziko mutácie.
Epidémie vtáčej chrípky A(H5N8) hlásili v roku 2014 tri európske krajiny. Nemecké
úrady hlásili epidémiu u moriek, Holandsko epidémiu u hydiny a Veľká Británia epidémiu
u kačíc. Tento vysoko infekčný vírus vtáčej chrípky bol objavený u divého vtáctva v Ázii,
kde boli zaznamenané aj prvé epidémie na farmách hydiny v Južnej Kórei, Japonsku
a Číne. Tento vírus vtáčej chrípky bol v Európe zaznamenaný po prvý krát. Je preto dôležité monitorovanie divého vtáctva a hydiny v Európe.
V Európe sa zaznamenali aj sporadické ochorenia chrípky u ľudí spôsobenej vírusom
vtáčej chrípky A(H7N7), ktorý sa radí medzi nízko patogénne. Zaznamenali sa sporadické
prípady u ľudí s miernym priebehom ochorenia. Aj v roku 2015 Veľká Británia hlásila
epidémiu u kurčiat. Traja pracovníci farmy udávali prítomnosť chrípke podobného ochorenia a konjuktivitídu. Ľudské prípady tejto chrípky sa zatiaľ vo Veľkej Británii nepotvrdili.
Očkovanie patrí medzi najúčinnejšie formy prevencie chrípky. Na základe neustáleho
monitorovania a analýzy cirkulujúcich kmeňov vírusu chrípky SZO každoročne odporúča,
ktoré kmene vírusu chrípky by mali byť obsiahnuté v očkovacej látke pre nasledujúcu
chrípkovú sezónu. Niekedy je však ťažké vopred presne odhadnúť, ktorý kmeň bude cirkulovať v populácii v nasledujúcej chrípkovej sezóne. Stalo sa to aj v momentálne prebiehajúcej chrípkovej sezóne 2014/2015. Dostupné údaje naznačujú, že v cirkulujúcom víruse
chrípky A(H3N2), ktorý bol určený na výrobu očkovacej látky, nastali v priebehu chrípkovej sezóny mierne genetické zmeny, čo znižuje účinnosť očkovacej látky. Napriek tomu
môže očkovanie zmierniť komplikácie u rizikových skupín populácie.
Záver
Chrípka je vysokoinfekčné ochorenie, pre ktoré je typický rýchly interhumánny prenos.
Ďalšou jeho charakteristikou je vlastnosť meniť svoj genetický materiál, čím sa menia jeho
vlastnosti, akými sú virulencia a kontagiozita. V prípade, že sa zmení celý segment vo vírusovom genóme a nahradí iným segmentom, zmena vo vlastnostiach vírusu chrípky je
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spravidla väčšia ako keď nastanú mierne genetické zmeny. Vírusy chrípky spôsobujú
komplikácie najmä u rizikových skupín populácie. V prípade zmien vlastností vírusu
chrípky, môže nový subtyp vyvolať komplikácie aj u ľudí, u ktorých má ochorenie zvyčajne mierny priebeh. Z dôvodu týchto zmien je dôležité aj v postpandemickom období zabezpečiť neustále monitorovanie prípadov chrípky, klinický priebeh, vlastnosti vírusov,
cirkuláciu vírusov, závažné komplikácie a vývoj epidemiologickej situácie.
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Abstrakt
Úvod: Medzi jedny z najškodlivejších, ale súčasne preventabilných príčin možného poškodenia plodu v gravidite patrí cigaretový dym, fajčenie matky či už aktívne alebo pasívne.
Jadro: Fajčenie počas gravidity je dôležitá príčina možného zhoršenia zdravotného
stavu ako matky, tak aj plodu, respektíve novorodeného človeka. Poškodzuje
vnútromaternicový vývoj plodu, spôsobuje jeho zníženú pôrodnú hmotnosť, mnohé
tehotenské aj pôrodnícke komplikácie, a dokonca môže viesť aj k dlhodobým
postnatálnym morbiditám človeka, ktorý bol intrauterinne vystavený účinkom tabaku.
V našom príspevku jednotlivé poškodenia podrobnejšie popisujeme.
Závery: Napriek mnohým vážnym účinkom na zdravie veľa žien neprestáva počas
tehotenstva fajčiť.
Kľúčové slová: fajčenie, gravidita, mimomaternicové tehotenstvo, malformácie, placenta, novorodenec
Úvod
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je drogová závislosť definovaná ako psychický, niekedy aj fyzický stav vyvolaný zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom
a drogou, charakterizovaný zmenami chovania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú
nutkanie brať drogu stále alebo pravidelne pre jej psychické účinky a niekedy tiež preto,
aby sa zabránilo nepríjemnostiam, ktoré vyplývajú z jej chýbania. Tolerancia môže, ale
nemusí byť prítomná a osoba môže byť závislá na jednej alebo viacerých drogách.
Medzi najčastejšie formy závislostí patrí aj závislosť na spoločnosťou tolerovanej látke,
legálnej droge – psychoaktívnej látke, alkaloide nikotíne. Tento je súčasťou dymu, ktorý
vzniká pri horení tabaku a jeho inhalovanie sa nazýva fajčenie. Závislosť na nikotíne, ktorú
delíme na dva druhy – psychosociálna a fyzická, sa prejavuje aj u nepravidelných fajčiarov.
Fajčenie počas tehotenstva je dôležitá a najviac preventabilná príčina možného zhoršenia zdravotného stavu ako matky, tak aj plodu, respektíve novorodeného človeka. Poškodzuje vnútromaternicový vývoj plodu, spôsobuje jeho zníženú pôrodnú hmotnosť, mnohé
tehotenské aj pôrodnícke komplikácie, a dokonca môže viesť aj k dlhodobým postnatálnym morbiditám človeka, ktorý bol intrauterinne vystavený účinkom tabaku. Napriek týmto vážnym účinkom na zdravie, veľa žien neprestane počas tehotenstva fajčiť.
U nás fajčí každá desiata tehotná žena (1), pričom nikotín je najčastejšie zneužívanou
psychoaktívnou látkou v gravidite (2).
Tabakový dym
Najzávažnejšími škodlivými látkami v cigaretovom dyme sú: nikotín, karcinogény, oxid
uhoľnatý a oxidanty (3).
Cigaretový dym je dynamickým komplexom viac než 4000 chemických látok vo forme
častíc a plynov. Obsahuje látky farmakologicky aktívne, antigénne (schopné vyvolať
protilátky), cytotoxické (toxické pre bunku), mutagénne (spôsobujúce zmeny dedičných
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vlastností) a karcinogénne (spôsobujúce rast nádorov, vznik rakoviny) a preto jeho
následky na ľudský organizmus sú mnohostranné (Obrázok 1).
Obrázok 1. Niektoré škodlivé a karcinogénne látky v cigarete a v dyme

Podľa kritérií IARC (International Agency for Research on Cancer – Medzinárodná
agentúra pre výskum rakoviny), ktorá delí karcinogénne chemické látky do piatich skupín
(1, 2A, 2B, 3 a 4), sú tabakový dym aj bezdymové tabakové výrobky („smokeless“)
zaradené do skupiny 1, teda medzi dokázané karcinogény pre človeka, Niektoré chemické
látky, ktoré sa nachádzajú v tabakovom dyme, patria jednoznačne medzi dokázané
humánne karcinogény (skupina 1, kde sú zaradené látky, ktorých karcinogénny účinok je
jednoznačne potvrdený epidemiologickými štúdiami u človeka), iné látky sú
pravdepodobnými alebo možnými karcinogénmi (skupina 2A, 2B).
Negatívne účinky fajčenia
Už začiatkom 80. rokov minulého storočia americkí vedci zistili, že v kostrách silných
fajčiarov sa nachádzajú rádioaktívne látky pôvodne prítomné v cigaretovom dyme. Išlo o
polónium a rádium.
IARC tvrdí, že: „existuje dostatok dôkazov o tom, že nedobrovoľné fajčenie je príčinou
rakoviny pľúc tých, ktorí nikdy nefajčili.“ Fajčenie prestáva byť len vecou samotného fajčiara, ale stáva sa záležitosťou celého jeho okolia. Ukazuje sa, že cigaretový dym (environmental tabacco smoke - ETS) je škodlivejšou zložkou nášho „chorého ovzdušia“ ako
výfukové plyny. Fajčenie sa tak radí medzi najvýznamnejšie preventabilné príčiny smrti na
svete.
Najvýraznejší je podiel fajčenia na vzniku rakoviny pľúc – 90 %, ale i ďalších nádorových chorôb (úst, hrtana, pažeráka a iných). Celkovo sa podpisuje pod asi 30 % nádorových ochorení. Ochorenia pľúc, ako sú chronická bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc a emfyzém, postihujú fajčiarov až v 75 % prípadov zo všetkých chronických
pľúcnych ochorení. Na kardiovaskulárnych ochoreniach sa fajčenie podieľa dvadsiatimi
percentami, ktoré sú príčinou 56 % úmrtí u nás. Vlastný mechanizmus nie je celkom jasný.
Okrem vazokonstrikcie a aktivácie sympatika môžeme uviesť zvýšenú viskozitu krvi fajčiara, zmnoženie erytrocytov, leukocytov a fibrinogénu, poškodenie endotelu. Fajčenie
nepriaznivo ovplyvňuje aj sérove lipidy a lipoproteíny. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje
otázka vplyvu fajčenia na reprodukčné funkcie. Fajčenie znižuje fertilitu rovnako mužom i
ženám. Pokiaľ však ide o ženy, udáva sa dva až trikrát väčšia pravdepodobnosť neplodnosti (4).
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Cigaretový dym a tehotnosť – mechanizmus účinku
Z hľadiska gravidity boli ako nebezpečné zložky cigaretového dymu identifikované
najmä: nikotín, oxid uhoľnatý, kadmium, olovo, kobalt, ale aj mnohé ďalšie, prevažne
toxické zložky (5).
Oxid uhoľnatý vzniká v dôsledku spaľovania uhlíka pri nedostatočnom prístupe kyslíka.
Viaže sa na hemoglobín za vzniku karboxyhemoglobínu, zaberá tak miesto pre kyslík, čím
sa zhoršuje okysličovanie krvi a vzniká chronická hypoxémia. V porovnaní s kyslíkom má
200-násobne vyššiu afinitu k hemoglobínu, teda sa s ním pevnejšie viaže. Prechádza
placentou a viaže sa aj na fetálny hemoglobín. Hypoxémia plodu môže spôsobiť poruchu
funkcie buniek centrálneho nervového systému, čo vedie k hypotónii plodu, k zníženiu
dýchacích pohybov a je rizikovým faktorom pre syndróm náhleho úmrtia novorodenca (6).
Nikotín má vazokonstrikčný účinok na uteroplacentárnu cirkuláciu, teda zužuje priesvit
krvných ciev, čím znižuje perfúziu (zhoršuje prekrvenie tkanív) a vedie k poklesu prísunu
kyslíka a živín k plodu. Navodená uteroplacentárna nedostatočnosť má za následok
intrauterinnú retardáciu rastu plodu (IUGR), nízku pôrodnú hmotnosť. Nikotín ďalej
poškodzuje uterinné cievy, čím zvyšuje riziko vzniku abrupcie (predčasného odlučovania)
placenty a krvácania. Nikotín stimuluje uvoľňovanie adrenalínu a noradrenalínu, čo má za
následok spazmus arteriol a znižuje sekréciu prostacyklínov endotelom ciev (6).
Fajčenie je jedným z najdôležitejších zdrojov environmentálnej kadmiovej expozície.
Kadmium sa kumuluje v tele fajčiarok, inhibuje prokolagénovú produkciu, pričom sa o 25
až 50 % zvyšuje riziko spontánneho potratu oproti nefajčiarkam. Riziko stúpa s počtom
vyfajčených cigariet (7). Spomedzi ďalších toxických účinkov kadmia je najvýznamnejšia
tvorba chelátov so zinkom, ktorý je nevyhnutný pre bunkový rast plodu (6).
Mimoriadne dôležitým faktom je skutočnosť, že sérové hladiny karboxyhemoglobínu aj
nikotínu sú vyššie u plodu ako u fajčiacej matky. Nikotín spolu s kobaltom a olovom patrí
medzi známe fetálne neurotoxíny (8).
Negatívne účinky fajčenia v tehotnosti
Fajčenie počas gravidity môže vážne poškodzovať nielen zdravie fajčiarky, ale aj zdravie jej zatiaľ nenarodeného dieťaťa. Je spojené s vyšším rizikom potratu a mimomaternicového tehotenstva a s nižšou pravdepodobnosť narodenia živého dieťaťa na jeden cyklus
(9). Má za následok rôzne komplikácie v tehotnosti: patrí medzi rizikové faktory predčasného pôrodu, predčasného odtoku plodovej vody, ako aj zníženej pôrodnej hmotnosti detí.
Je spojené s hypoxiou či hyponutríciou plodu, intrauterinnou retardáciu rastu plodu, s
dvojnásobným nárastom rizika abrupcie placenty, s nárastom rizika výskytu vcestnej placenty. Častejšie sa vyskytujú aj vnútromaternicové odumretia, či malformácie plodov (10).
Okrem priameho vplyvu na plod počas jeho vývoja, ovplyvňuje fajčenie matky počas
tehotnosti aj postnatálny vývoj dieťaťa: okrem fyzického zaostávania dieťaťa je spomalený
aj jeho mentálny vývoj, ktorý sa vyrovná s deťmi nefajčiarok až v 10.-11. roku života. Medzi možné následky fajčenia patrí porucha funkcie pľúc u detí, zvýšené riziko syndrómu
náhleho úmrtia novorodenca alebo problémové správanie sa detí a adolescentov, ako sú
poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou. Deti fajčiacich matiek majú zvýšený sklon k
ochoreniam priedušiek a pľúc (astma, chronické bronchitídy, pneumónie), zvýšené riziko
malignity v detskom veku (pri fajčení aspoň 10 cigariet denne v tehotenstve). Dokázalo sa,
že fajčenie počas tehotnosti je rizikovým faktorom nadváhy a obezity detí a adolescentov
týchto matiek a zvyšuje pravdepodobnosť, že tieto deti budú rovnako v budúcnosti fajčiť.
Ženy, ktorých matky fajčili pred ich narodením (aspoň 15 cigariet denne), majú o 50 %
redukovanú plodnosť (11).
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Veľa týchto vyššie uvedených dôsledkov závisí od množstva vyfajčených cigariet, čo
znamená, že aj aspoň obmedzenie konzumácie tabaku počas tehotenstva má za následok
zníženie rizika vyššie uvedených nepriaznivých následkov (12).
Fajčenie a mimomaternicové tehotenstvo
Fajčenie zvyšuje riziko mimomaternicového tehotenstva, keďže poškodzuje funkciu
vajíčkovodov a spôsobuje chronické a ireverzibilné lézie vajíčkovodov. Toto riziko sa
zvyšuje pri aktívnom fajčení a je priamoúmerné množstvu vyfajčených cigariet: pri počte
10 cigariet denne ide o 1,5-násobne vyššie riziko, pri viac ako 20 cigariet denne 3-násobné
riziko a pri viac ako 30 cigariet denne je riziko mimomaternicového tehotenstva 5-násobné
(13). Dôležité je však v tomto prípade spomenúť fakt, že fajčenie býva často spojené s
ďalšími rizikovými faktormi mimomaternicového tehotenstva, ako užívanie alkoholu,
zápaly v oblasti malej panvy, striedanie sexuálnych partnerov. Avšak faktom ostáva, že
cigaretový dym kvalitatívne aj kvantitatívne poškodzuje ciliárny epitel vajíčkovodov a
spôsobuje nadmernú adhéziu medzi oplodneným vajíčkom a epitelom vajíčkovodu, čo
vysvetľuje vyšší podiel extrauterinnej gravidity u fajčiarok (14). Okrem toho sa vyššie
riziko výskytu chlamýdiových infekcií pripisuje poruche bunkovej a humorálnej imunity
(6).
Fajčenie a spontánny potrat
Riziko spontánneho potratu je u fajčiarok zvýšený 1,5 až 3-násobne oproti nefajčiacim
ženám, pričom sa toto zvyšuje už aj v prípade pasívneho fajčenia (čo je v tomto prípade
minimálne 1 hodina denne) a priamoúmerne stúpa s počtom vyfajčených cigariet (5). V
rámci IVF programov bolo zistené, že kotinín – hlavný metabolit nikotínu sa vyskytuje už
vo folikulárnej tekutine fajčiarok, čo spôsobuje predčasné dozrievanie oocytov a poruchy
meiózy (bunkové delenie špecifické pre pohlavné bunky).
Fajčenie ovplyvňuje prietok krvi maternicou, a tým aj proces implantácie a počiatočný
vývoj embrya (6). Implantácia embrya si vyžaduje správne pripravenú výstelku maternice.
Cigaretový dym negatívne ovplyvňuje proces decidualizácie endometria, angiogenézu
(benzpyrén inhibuje proliferáciu endotelových buniek, nikotín zas aktivuje ich migráciu a
proliferáciu) a tým aj vývoj placenty. Poruchy vo vývoji embryí u fajčiarok sú pravdepodobne spôsobené aj vplyvom niektorých látok (kadmium, polycyklické aromatické uhľovodíky) na bunkovú apoptózu (14).
Fajčenie a malformácie plodu
Na základe rozsiahlej analýzy štúdií publikovaných v rokoch 1959-2010 stanovil
Hackshaw so svojim kolektívom (15) konkrétne malformácie plodov vyskytujúce sa v spojení s fajčením. Signifikantne zvýšené riziko bolo konštatované v prípade defektov: kardiovaskulárneho systému a/alebo srdca, muskuloskeletálne defekty (skrátenie či chýbanie
končatín, chýbajúce/nadpočetné prsty, konská noha, predčasné uzavretie lebečných švov),
defekty tváre (defekty očí, rázštepy perí a podnebia), gastrointestinálne defekty (gastroschíza, atrézia konečníka, hernie), nezostúpené semenníky. Naopak bolo v rovnakej analýze
konštatované znížené riziko v prípade hypospádie, či kožných defektov (15).
Fajčenie a nízka pôrodná hmotnosť
Nízka pôrodná hmotnosť je podľa WHO definovaná ako pôrodná hmotnosť novorodencov, ktorá je nižšia ako 2500 g, a to bez ohľadu na gestačný vek. Môže byť výsledkom
oneskoreného rastu plodu alebo predčasného pôrodu. Deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou
majú vyššie riziko rôznych ochorení ako aj vyššie riziko úmrtia v dojčenskom veku (16).
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Za predčasný alebo komplikovaný pôrod môžu pravdepodobne zmeny v reaktivite maternicového svalstva a zvýšený tonus maternice, ktorý sa nachádza u fajčiacich žien (17).
Riziko predčasného odtoku plodovej vody pred ukončeným 34. týždňom tehotenstva je v
prípade fajčiarok 3-násobné. V prípade, že žena prestala fajčiť pred otehotnením, toto riziko klesá a je porovnateľné s nikdy nefajčiacou populáciou. Ak žena prestala fajčiť v prvom
trimestri je relatívne riziko predčasného odtoku plodovej vody 1,6. Relatívne riziko predčasného pôrodu je závislé od počtu vyfajčených cigariet a v priemere je 2-násobné (6).
Primárne riziko fajčenia je však v ovplyvnení rastu plodu. Ženy, ktoré fajčia počas tehotenstva, majú trikrát vyššie riziko, že porodia dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Fajčenie (najmä oxid uhoľnatý) redukuje schopnosť pľúc prenášať kyslík a rovnako sa pozoruje
pokles vaskularizácie placenty. Nikotín spôsobuje degeneratívne zmeny na placente so
znižením perfúzie v intervilóznom priestore až o 20 %, s následnou fetálnou hypoxiou a
poruchami výživy plodu, čo má za následok vznik symetrickej retardácie rastu plodu –
fetálny tabakový syndróm (18). Je známkou teratogénneho pôsobenia škodlivých látok z
cigaretového dymu. Kritériom tohto syndrómu je fyziologický krvný tlak, chýbajúce iné
dôvody proporcionálnej rastovej retardácie (napríklad chronické ochorenie matky) a fajčenie aspoň 5 cigariet denne v tehotnosti. Deti fajčiarok majú kratšiu telesnú dĺžku a menší
obvod hlavičky. Ich priemerná hmotnosť je o 200 – 250 g nižšia ako u nefajčiarok, pričom
1 cigareta denne znižuje pôrodnú hmotnosť dieťaťa približne o 10 až 20 g. V tomto smere
je najškodlivejšie fajčenie v druhom a treťom trimestri. To poukazuje na význam ukončenia fajčenia ešte na začiatku tehotenstva (19). V prípade, že žena prestane fajčiť pred 16.
týždňom tehotenstva, nie je pozorovaný úbytok pôrodnej hmotnosti (5). Spomalenie rastu
plodu znamená aj spomalenie rastu orgánov, kde sa jedná najmä o pľúca a dieťa má ešte
nejakú dobu po pôrode sťažené dychové funkcie.
Fajčenie a placentárne komplikácie
Ženy, ktoré neprestali fajčiť v tehotenstve, častejšie krvácajú z maternice. Okrem toho,
že krvácanie je prvým príznakom potratu, fajčenie tiež zdvojnásobuje riziko nízkeho uloženia placenty a o 50 % zvyšuje riziko retroplacentárneho hematómu.
Pokiaľ ide o nízko uloženú, vcestnú placentu, definovanú ako abnormálne uloženú placentu, ktorá v rôznej miere zasahuje do pôrodných ciest, etiopatogenéza jej vzniku pri fajčení je nasledujúca: hypoxémia spôsobuje hypertrofiu placenty, čo má za následok riziko
abnormálnej implantácie. Naviac aj zmenená kvalita endometria a zmeny v cievnom riečisku maternice u fajčiarok môžu spôsobiť poruchy placentácie. Fajčenie zvyšuje riziko
vcestnej placenty 1,5 až 3-násobne (17).
Ďalšou príčinou krvácania v tehotnosti sú retroplacentárne hematómy, ktoré v súvislosti
s fajčením vznikajú najmä na periférii placenty, kde je fyziologicky nižšia vaskularizácia.
K postupnému odlučovaniu placenty dochádza z dôvodu chronickej hypoxie pod vplyvom
vazokonstrikčných účinkov nikotínu, kde následne dochádza k ischemickým až nekrotickým zmenám (17). Fajčenie matky je spojené s dvojnásobným nárastom rizika abrupcie
placenty, zvyšuje fragilitu kapilár, spôsobuje vazokonstrikciu, vazospasmus až ruptúru
artérií (7).
Placentárne komplikácie tak prispievajú k perinatálnej a materskej morbidite a mortalite. Už Raymond (20) objavil koreláciu medzi fajčením v tehotnosti a vnútromaternicovým
odumretím plodu, ktoré súvisí najmä s intrauterinnou retardáciou rastu plodu, retroplacentárnym hematómom alebo s vcestnou placentou. K takémuto úmrtiu v súvislosti s tabakom
dochádza medzi 28. a 38. týždňom tehotnosti (20).
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Fajčenie a novorodenec
Nikotín a jeho metabolity sú dobre rozpustné v tukoch a preto ľahko prechádzajú do
materského mlieka, kde dosahujú vyššie koncentrácie ako v krvi matky. Hladina nikotínu
ako aj kotinínu je závislá od počtu vyfajčených cigariet a od času medzi expozíciou a
dojčením, čo platí aj pre pasívne fajčenie. Znižuje sa množstvo mlieka následkom zníženej
hladiny prolaktínu (u fajčiarok nižšia o 50 – 70 %). Dojčené deti fajčiarok môžu byť
nekľudné, môžu mať tachykardiu, zvracanie a hnačky. Vysoké koncentrácie nikotínu
v materskom mlieku negatívne pôsobia na kardiovaskulárny, nervový systém a zvyšujú
výskyt ekzému u dieťaťa. American Academy of pediatrics dojčenie fajčiacim matkám
neodporúča (17).
Novorodenec fajčiarky je ohrozený syndrómom náhleho úmrtia dojčaťa, čo je náhla,
neočakávaná smrť dieťaťa do jedného roku, ktorá zostane nevysvetlená aj po kompletnej
klinickej revízii, laboratórnych vyšetreniach a pitve. Vyskytuje sa medzi 2. týždňom až 1.
rokom života dieťaťa, pričom sa najčastejšie vyskytuje v 2. až 4. mesiaci. Jeho príčina nie
je doposiaľ objasnená, existuje však mnoho známych rizikových faktorov, medzi ktoré
patria aj fajčenie matky v tehotenstve, uloženie dieťaťa v zafajčenom prostredí, nízka pôrodná hmotnosť, nedonosenosť a podobne (21). Naviac sa zistilo, že vystavenie plodu nikotínu pred narodením má za následok nedostatočné dozretie nervového tkaniva dieťaťa
počas tehotenstva a môže zvýšiť riziko kardiorespiračného zlyhania pri akejkoľvek apnoickej pauze, na čom sa podieľajú rôzne kardiálne, adrenálne a dýchacie mechanizmy spôsobené následkom účinkov nikotínu (17).
U novorodencov, ktorí boli prenatálne vystavení tabaku, dochádza k nesprávnemu vývoju pľúc plodu, preto je po narodení ich funkčná schopnosť znížená. Okrem toho sú takéto deti často naďalej exponované cigaretovému dymu vo forme pasívneho fajčenia. Následkom toho sa zvyšuje riziko ochorení horných aj dolných ciest dýchacích, najmä pneumónie, bronchitídy, či dokonca astma. Rovnako sú veľmi časté zápaly stredného ucha ako
dôsledok zníženého rastu pľúc a prekonaných akútnych respiračných ochorení. Expozícia
cigaretovému dymu má za následok leukémiu asi u desatiny detí.
Záver
Najčastejšie zneužívanou psychoaktívnou látkou v tehotnosti je nikotín. Aj napriek
všeobecne známym škodlivým vplyvom fajčenia na dospelého človeka a napriek známemu
zloženiu cigaretového dymu s prevahou toxických látok, stále je na svete veľa ľudí, žien,
tehotných žien aj matiek, ktoré podliehajú Churchillovmu syndrómu, keď veria, že ani im
sa napriek nezdravému životnému štýlu, nemôže nič stať. Štúdie ukazujú, že ženy, ktoré
pokračujú vo fajčení aj v tehotnosti, sú najmä ženy mladé, s nižším socio-ekonomickým
statusom. Rozhodujúcu úlohu majú aj fajčiarske návyky pred tehotnosťou, akými sú vyšší
počet vyfajčených cigariet alebo začiatok fajčenia vo veľmi mladom veku. Preto je veľmi
dôležité zas a znovu zamerať našu pozornosť na túto skupinu obyvateľstva a ešte
intenzívnejšie edukovať celú spoločnosť o všetkých následkoch a rizikách fajčenia –
drogy, ktorá zatiaľ stále ostáva legálnou aj napriek jej známym škodlivým účinkom.
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OČKOVANIE PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ
P. Šimurka
Fakulta zdravotníctva, Univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín
Abstrakt
Predčasne narodené deti (menej ako 37 týždňov gestačného veku) a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou (< 2500 g) by mali byť, okrem mála výnimiek, očkované všetkými
vakcínami používanými v pravidelnom povinnom očkovaní a to v tom istom chronologickom veku ako deti narodené v termíne. Gestačný vek a pôrodná hmotnosť nie sú limitujúcimi faktormi pri rozhodovaní, či klinicky stabilné predčasne narodené dieťa má byť očkované podľa určeného očkovacieho kalendára. Hoci štúdie ukázali zníženú imunitnú odpoveď k niektorým vakcínam podaným novorodencom s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou
(< 1500 g) a veľmi skorým gestačným vekom (< 29 týždňov), väčšina predčasne narodených dojčiat, vrátane dojčiat ktoré dostávajú dexametazon pre chronické pľúcne ochorenie,
vytvára dostačujúcu vakcínou navodenú imunitu potrebnú k prevencii ochorenia
Úvod
Predčasne narodené deti (menej ako 37 týždňov gestačného veku) (PT) a deti s nízkou
pôrodnou hmotnosťou (<2500 g) (LBW) majú vyššie riziko ochorenia a následných komplikácií aj v prípade ochorení, proti ktorým sa v súčasnosti bežne očkuje. Napriek tomu
býva očkovanie práve u týchto detí oneskorené. Príčinou sú obavy z nízkeho gestačného
veku a nedostatočnej hmotnosti, komplikácie ochorení a podávaná medikácia na novorodeneckom oddelení (kortikoterapia, krvné produkty), prolongovaná hospitalizácia zasahujúca do termínu začiatku vakcinácie, obavy z krehkosti týchto detí, neinformovanosť rodičov a hlavne lekárov o potrebe ochrany pred preventibilnými ochoreniami v ich najzraniteľnejšom období života.
Imunitný systém novorodenca a očkovanie
Zrelosť imunitného systému novorodenca závisí od chronologického veku dieťaťa
a antigénnej stimulácie po narodení, nie od gestačného veku. Hlavnými ukazovateľmi
imunokompetencie sú stabilizovaný zdravotný stav dieťaťa a primeraný nárast hmotnosti.
Vzhľadom na rýchle dozrievanie imunitného systému po narodení je účinné očkovanie dojčiat už od ukončeného 8.týždňa života, bez ohľadu na gestačný vek. Všetky deti
s nízkou pôrodnou hmotnosťou môžu dostať bežné dávky detských vakcín podľa chronologického veku, bez ohľadu na prematuritu, v súlade so schémou platnou pre deti narodené
v termíne, v prípade, že ich klinický stav je stabilizovaný (4). Zdravotne stabilizované PT,
ktoré ostávajú v nemocnici v 2 mesiacoch chronologického veku by mali byť zaočkované
podľa aktuálneho odporúčaného očkovania už počas hospitalizácie. Stabilizácia klinického
stavu znamená, že dieťa nie je liečené pre závažnú infekciu, metabolické ochorenie, nemá
prejavy renálnej, kardiovaskulárnej alebo respiračnej instability a má tendenciu nárastu
hmotnosti.
Dávkovanie vakcín podávaných donoseným dojčatám nemá byť znížené alebo delené
pri aplikácii očkovacej látky PT a LBW (1, 6, 10).
Očkovacie schémy
Všeobecnou tendenciou vo svete je očkovať dojčatá čo najskôr (1, 2). U dojčiat narodených v termíne je najzraniteľnejším obdobím 5.-6. mesiac, kedy je najnižšia koncentrácia
obranných protilátok (súvisí s poklesom hladiny materských IgG a zatiaľ nedostatočnou
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tvorbou vlastných imunoglobulínov). Je preto tendenciou začať očkovanie tak , aby
v tomto období boli deti aspoň dvakrát očkované proti odporučeným ochoreniam, čím sa
dosiahne všeobecne protektívna imunita pred závažným priebehom choroby. V väčšine
rozvinutých krajín očkovacie kalendáre začínajú po 2. mesiaci (8 týždňoch) života a 3 základné očkovania (DTP-IPV-HiB-VHB) sa dokončia v prvých 6 mesiacoch, pričom schémy sú rôzne - napríklad v Európe prakticky neexistujú dve krajiny s rovnakou časovou
schémou očkovania. Na Slovensku je tzv. „škandinávska“ schéma, očkovanie je v 3. mesiaci (začína prvým dňom 10. týždňa), druhé očkovanie o 6 týždňov a tretie o 6 mesiacov –
zvyčajne v 11. mesiaci. Pri vysokej zaočkovanosti a žiadnej alebo minimálnej incidencii
príslušných nákaz u nás je uvedená schéma považovaná za vysoko efektívnu.
Očkovanie proti jednotlivým ochoreniam
Postup očkovania v SR proti jednotlivým ochoreniam sa riadi odborným usmernením
na vykonávanie a kontrolu očkovania, ktoré riadi hlavný hygienik. Očkovanie musí
byť v súlade s príbalovým letákom vakcíny (8).
Vírusová hepatitída B
S cieľom elimininácie prenosu vírusu hepatitídy typu B je v súčasnosti tendencia očkovať už v novorodeneckom veku všetky deti, nielen tie, ktorých matky majú HBsAg pozitivitu (3, 5). V detskom veku je podstatný práve vertikálny prenos z matky na dieťa. Najrizikovejším obdobím je pôrod (90% infikovaných novorodencov), v 5% dochádza
k prenatálnej infekcii intrauterinne a v 5% k postnatálnej infekcii, tesným kontaktom
s HBsAg-pozitívnou matkou. Infikácia v novorodeneckom období je najrizikovejšia, pretože ochorenie často prebieha asymptomaticky a neliečené ochorenie prechádza do chronicity.
Očkuje sa podľa HBsAg statusu matky a pôrodnej hmotnosti dieťaťa. Na Slovensku
u HBsAg negatívnych matiek je odporúčané očkovanie simultánne s DTP-IPV-Hib, teda
prvá dávka v 10. týždni, druhá o 6 týždňov po prvej dávke a tretia o 6 mesiacov po druhej
dávke. V uvedenom čase je odporúčané očkovanie bez ohľadu na pôrodnú hmotnosť
a gestačný vek (ELBW sú spravidla ešte hospitalizované na neonatologickom pracovisku).
Deti, ktorých matka je v gravidite testovaná ako HBsAg pozitívna sa očkujú rovnako troma
dávkami vakcíny, avšak prvá je podaná hneď po narodení – do 24 hodín, druhá dávka o 4
týždne a tretia dávka v 6. mesiaci života. Súčasne s prvou dávkou vakcíny proti HBV sa
novorodencom HBsAg pozitívnych matiek podáva špecifický ľudský hyperimúnny globulín proti VHB (HBIG) . V súčasnosti je pripravená pre PT a LBW štvordávková základná
schéma pre očkovanie proti VHB u detí HBsAg pozitívnych matiek.
Odporúčania AAP (American Academy of Pediatrics)
PT a LBW majú zníženú sérokonverziu po podaní HBV vakcíny po narodení. Ale
v chronologickom veku l mesiaca všetky klinicky stabilizované PT bez ohľadu na pôvodnú
pôrodnú hmotnosť alebo gestačný vek odpovedajú na očkovanie HBV podobne ako staršie
a väčšie deti. Všetky PT, ktoré sa narodili HBsAg-pozitívnej matke by mali dostať imunoprofylaxiu VHB vakcínou a mal by im byť podaný HBIG do 12 hodín po pôrode. Ak sa PT
narodí HBsAg pozitívnej matke a váži menej ako 2000 g pri narodení, tak dávka vakcíny
podaná po pôrode sa nemá počítať do počtu vakcín potrebných na základné očkovanie
a mali by byť podané 3 ďalšie dávky začínajúc dávkou v l mesiaci života.
Ak je HBsAg status matky neznámy v čase pôrodu, PT by mali dostať VHB vakcínu do
12 hodín po pôrode. Pre PT vážiacich viac ako 2000 g pri narodení, matkin HBsAg status
by sa mal určiť čo najskôr, HBIG by mal byť podaný skoro, najneskôr do 7 dní po narodení, do opačnej strany ako HBV vakcína. Ak je pôrodná hmotnosť menej ako 2000 g
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a matkin HBsAg status nemôže byť určený do 12 hodín života, tak by mal byť podaný
HBIG , pretože slabšia imunitná odpoveď u PT vážiaceho 2000 g neumožňuje voľbu 7dňovej čakacej perióde akceptovateľnej u donoseného alebo väčšieho predčasne narodeného dieťaťa..
Všetky PT HBsAg-negatívnych matiek s pôrodnou hmotnosťou menej ako 2 000 g dostávajú prvú dávku VHB vakcíny v l mesiaci chronologického veku. PT vážiace viac ako
2000 g a LBW klinicky stabilizované a priberajúce pravidelne na hmotnosti v čase prepustenia z nemocnice pred l mesiacom môžu dostať prvú dávku VHB pri ukončení hospitalizácie.
Špecifikom problematiky očkovania HBsAg pozitívnych novorodencov, resp. dojčiat je
ich vysoký výskyt medzi rómskou populáciou a zároveň zlá spolupráca s ňou .Nedostatok
je aj v pasívnej imunizácii novorodencov HBIG – nie je kontinuálne zabezpečený preparát
a je snaha vyhnúť sa podaniu pre jeho vyššiu cenu a čiastočné využitie balenia lieku. Tento
medicínsky a forenzný problém sa ešte viac týka PT a LBW.
Diftéria, tetanus pertussis, Haemophilus influenzae zo skupiny B a poliovírus.
Diftéria (D) a tetanus (T) sa dlhé roky očkovali bez zmeny spolu s celobunkovou pertusickou (wP – whole cell pertussis) vakcínou v spomínanej schéme základného očkovania 3
-5-11 mesiac, od roku 2007 sa očkuje acelulárnou vakcinou (aP). Preočkovanie DTaP-IPV
je v 6. a 13. roku.
Kontraindikácie pertusickej vakcíny
Pri presadzovaní indikácií vakcín s aP vznikali tendencie vytvárať (neodôvodnene) kontraindikácie na celobunkovú vakcínu, čo viedlo v konečnom dôsledku k rôznym „indikáciám“ aP vakcíny. Výsledkom bol a je oneskorený začiatok základného očkovania, PT
a LBW sú skupinou ktorej sa táto prax najviac dotýka. Pri všeobecnom vzostupe pertussis
u adolescentov sú práve PT a LBW najrizikovejšou skupinou, pritom pertussis v tejto vekovej skupine má obzvlášť ťažký priebeh a vysoké riziko potreby hospitalizácie. Kontraindikáciou očkovania proti pertussis je len 1/ celková alergická reakcia po predchádzajúcom
podaní vakcíny (čo je zistené až ex post a extrémne zriedkavé) a 2/ encefalopatia vzniknutá
do 7 dní po očkovaní (znovu zistená ex post po prvej dávke a opäť extrémne zriedkavá až
spochybňovaná). Očkovanie nie je kontraindikované v prípade iných príznakov zo strany
CNS vzniknutých do 7 dní po predchádzajúcej dávke DiTePer (teplota nad 40,5°C, perzistujúci, neutíšiteľný plač trvajúci dlhšie ako 3 hodiny, kolapsový stav – hypotonickohyporesponzívny syndróm). Odporúča sa zvýšená opatrnosť pri ďalšom očkovaní (9, 10,
13), pri pochybnostiach je vhodná hospitalizácia. Očkovanie DT bez pertusickej zložky sa
stalo v minulosti praxou riešenia neznalosti problematiky. Pri nejasnostiach či máme očkovať (akútna infekcia, konvulzívne stavy v anamnéze, chronické neurologické ochorenia
a pod.) je možné očkovanie odložiť, skonzultovať stav, prehodnotiť a zaočkovať (napr.
o 2-4 týždne, nie o niekoľko mesiacov!). V prípade nejasnosti je indikovaná konzultácia v ambulancii pre problematiku očkovania, ktorá je vytvorená na klinických pracoviskách (DFNsP Bratislava, DFN Košice, DFN Bratislava, KDD Martin), k dispozícii sú
možnosti telefónnych konzultácií a konzultácie cez e-mail. Nie je vhodným riešením obrátiť sa na špecialistov z iných odborov, ktorý zvyčajne určujú kontraindikácie a komplikujú,
resp. odsúvajú očkovania u detí, ktoré ich potrebujú mať čo najskôr vykonané.
Poliomyelitída IPV
Implementáciou očkovania s inaktivovanou vakcínou (IPV) sa očkovanie dojčiat proti
poliomyelitíde pridružilo do kombinovanej vakcíny podávanej s DTP. Prakticky nie sú
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kontraindikácie (anafylaktická reakcia na neomycín a polymyxín je u dojčaťa extrémne
zriedkavá)
Haemophilus influenzae typ B (Hib)
Hib vakcína je dnes podobne ako IPV súčasťou kombinovanej vakcíny, podobne nie sú
špecifické kontraindikácie (7).
Očkovanie DTaP-IPV-Hib u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou a u predčasne narodených detí
Všetky PT a LBW, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný majú byť očkované podľa
povinnej očkovacej schémy platnej pre deti narodené v termíne – na Slovensku počnúc
prvým dňom 10. týždňa života. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že riziko ochorenia
detí PT na uvedené infekcie je väčšie a priebeh býva závažný. Úvodná odpoveď po podaní
prvej dávky kombinovanej vakcíny môže byť u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou nižšia,
po druhej, resp. tretej dávke je už imunitná odpoveď porovnateľná s odpoveďou
u eutrofických detí narodených v termíne a očkovaných v rovnakom chronologickom veku.
PT a LBW tolerujú väčšinu vakcín používaných u detí tak ako FT.
Bezpečnosť, imunogenita a účinnosť spomínaných vakcín je u predčasne narodených
detí (vrátane ELBW) očkovaných po ukončenom 8. týždni života chronologického veku
potvrdená. U časti z nich v štúdiách boli dokumentované prípady nežiaducej kardiorespiračnej instability (apnoe, bradykardia, pokles saturácie kyslíka) po podaní prvej
dávky. Apnoe môže vzniknúť u niektorých extrémne skoro narodených (ELBW) (<1000
g) dojčiat s gestačným vekom menším ako 31 týždňov po aplikácii difterického
a tetanického toxoidu a pertusickej vakcíny (DTP). U predčasne narodených detí podávanej heptavalentnej pneumokokovej konjugovanej vakcíny (PCV7) súčasne s DTaP-IPVHib vakcínou boli zaznamenané benígne febrilné kŕče častejšie ako u FT detí, ktorým boli
podávané tie isté vakcíny. Kardiorespiračné príhody, vrátane apnoe a bradykardie, spojené
s kyslíkovou desaturáciou boli pozorované u LBW ktorým bola podaná hexavalentná vakcína (diftéria, tetanus acelulárna pertussis, inaktivovaný poliovírus, Hib a hepatitída B).
Spomínané epizódy boli krátkodobé a nemali škodlivý účinok na klinický stav očkovaných dojčiat (9).
Ako ukázala štúdia s kontrolným súborom, tieto príznaky sa vyskytujú aj
u neočkovaných detí v rovnakom veku, sú však menej časté. Z uvedených dôvodov sa odporúča po očkovaní prvej dávky kombinovanej vakcíny dieťa monitorovať počas
hospitalizácie 72 hodín (9).
Streptococcus pneumoniae
Predčasne narodené deti a deti s NPH majú relatívne riziko rozvoja invazívneho pneumokokového ochorenia vyššie (1,6 až 2,6 násobne) v porovnaní s deťmi narodenými
v termíne. Nie sú významné vedľajšie účinky (13). Na Slovensku očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám je zaradené do povinnej pravidelnej očkovacej schémy. Schéma podávania 2 + 1 ako u donosených detí (FT – full term) má svoje riziko, svoje
odôvodnenie má podanie v schéme 3 + 1.
Chrípka
Pre zvýšené riziko komplikácií chrípky sú na očkovanie indikované všetky PT aj LBW
len čo dosiahnu chronologický vek 6 mesiacov, očkovanie sa vykonáva pred začiatkom
chrípkovej sezóny. V prvom roku očkovania sa podávajú dve dávky vakcíny v odstupe l
mesiaca. Zaočkovaní by mali byť aj všetci rodinní príslušníci, zdravotný personál
a členovia domácnosti, ktorí prichádzajú do kontaktu s PT a LBW („cocoon“ stratégia)
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Rotavírusy
V roku 2006 boli schválená a uvedená do praxe vakcína proti rotavírusovej (RV) infekcii, ktorá je najčastejšou príčinou hnačiek v skorom detskom veku V niektorých krajinách
bolo očkovanie už aj zaradené schémy určenej pre všetky dojčatá. Očkovanie sa odporúča
vykonať v prvom polroku života (jednozložková vakcína – RV1), resp. v prvých 8 mesiacoch života (päťzložková vakcína – RV5), najlepšie súčasne pri realizácii základného očkovania. Vakcína obsahuje živý vírus, podáva sa perorálne (podobne ako polio). Podľa
odporučenia ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) sa má očkovanie
vykonať aj u predčasne narodených detí po ukončenom 6. týždni života v prípade, že ich
zdravotný stav je stabilizovaný a dieťa už bolo prepustené z nemocnice. Vakcínu je možné
podať spolu s DTaP-Hib-IBV-HBV a konjugovanou pneumokokovou vakcínou, bez zníženia imunogenicity jednotlivých vakcín.
Nepriama ochrana predčasne narodených detí, tzv. „cocoon“ stratégia
Nepriama ochrana nezrelých detí pred infekciou preventabilnými nákazami od ľudí
z bezprostredného okolia je možná pomocou tzv. „cocoon“ stratégie. Predstavuje symbolické označenie pre ochranu, ktorá a podobá bezpečiu vo vnútri „kukly“. Nielen rodičia,
súrodenci, starí rodičia, ale aj ostatní, ako sú rodinní priatelia, pestúnky a zdravotníci, t. j.
každý, kto prichádza do kontaktu s dieťaťom mladším ako 6 mesiacov, by mal byť preventívne očkovaný proti čiernemu kašľu a pred sezónou aj proti chrípke. Ak sú všetci títo ľudia v blízkosti dojčaťa zaočkovaní, znižuje sa pravdepodobnosť prenosu týchto chorôb na
dieťa.
Pasívna imunizácia
Podávanie imunopreparátov (protilátok) je dočasným preventívnym, resp. liečebným
výkonom na preklenutie rizikového obdobia získania infekcie. Do budúcnosti nezanecháva
imunitnú ochranu pred príslušnou infekciou. S ochoreniami súvisiacimi s perinatálnym
obdobím je najznámejšie podávanie imunoglobulínov proti vírusu hepatitídy B, respiratory
syncytial vírusu (RSV) a varicele. Všetky sú pre špecifickú skupinu novorodencov, resp.
dojčiat, ich podávanie má osobitné pravidlá. Nie sú vakcíny v pravom slova zmysle.
Záver
PT a LBW môžu dostať bežné dávky vakcín podľa chronologickéhoo veku, bez ohľadu
na gestačný vek, v súlade so schémou platnou pre deti narodené v termíne v prípade, že ich
klinický stav je stabilizovaný. U týchto detí sú navyše indikované niektoré očkovania určené pre rizikovú skupinu. Ak je PT alebo LBW v 10. týždni chronologického veku ešte
hospitalizované a jeho zdravotný stav je stabilizovaný, je optimálne podať prvú dávku
kombinovanej hexavalentnej (DTaP-IPV-HiB-VHB) spolu s konjugovanou pneumokokovou vakcínou počas hospitalizácie. U detí s pôrodnou hmotnosťou menšou ako 1500g alebo u detí narodených pred 32. týždňom gravidity je v tomto prípade indikovaný kardiorespiračný monitoring (48-72 hodín po úvodnom očkovaní). Veľmi dôležitá je skutočnosť, že
dieťa neskôr dostane 2. a 3. dávku vakcíny s veľkou pravdepodobnosťou načas, v termíne
odporúčaného očkovania. Významným dôsledkom tohto prístupu je zvýšenie profesionálneho záujmu neonatológov o očkovanie a ich následný odborný prínos do manažmentu
vakcinácie detí u nás. Zároveň rozšíri a skvalitní vedomosti a prístup k vakcinácii tejto
najrizikovejšej skupiny detí u pediatrov primárnej starostlivosti.
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CIELENÁ BIOLOGICKÁ TERAPIA ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV
M. Tirpáková
Ústav verejného zdravotníctva, Lekárska fakulta,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Abstrakt
Cielená liečba na rozdiel od konvenčnej chemoterapie pôsobí priamo na špecifické molekuly nádorovej bunky a signálne dráhy, čím sa dosahuje vyšší účinok a nižšia toxicita.
Zavedenie cielenej liečby do klinickej praxe prinieslo výrazné zlepšenie prežívania pacientov s viacerými onkologickými malignitami. Rovnako ako iné terapeutické stratégie, tak i
cielená liečba predstavuje určité limity ako vývoj rezistencie, prípadne stratu liečebnej odpovede. Použitie cielenej liečby je preto podmienené dôkazom cieľovej štruktúry v nádorovom tkanive pacienta.
Úvod
Označenie cielená molekulárna terapia alebo cielená biologická liečba sa používa na
pomenovanie látok a postupov, ktoré selektívne účinkujú na ciele špecifické pre ochorenie,
a to bez účinku alebo s minimálnym účinkom na normálne bunky. Biologická terapia pôsobí priamo na špecifické molekuly v nádorovej bunke alebo na signálne dráhy, ktoré sú
nevyhnutné pre rast a proliferáciu nádorov, čím by sa dal očakávať vyšší účinok a nižšia
toxicita. Tieto biologické ciele sa nachádzajú aj na zdravých bunkách, avšak ich expresia je
v nádorových bunkách zvýraznená alebo sa vyskytujú v mutovanej forme. Liečba onkologických malignít zaznamenala v posledných rokoch jeden z najvýznamnejších pokrokov v
medicíne. Doterajšie terapeutické stratégie vyvinuté na liečbu malignít predstavovali klasické cytostatiká inbibujúce delenie buniek poškodením bunkových štruktúr alebo ovplyvnením metabolizmu. Cytostatiká sú zlúčeniny vo všeobecnosti toxické voči bunkám, ktoré
nešpecificky ovplyvňujú mitotické delenie ako nádorových, tak i zdravých buniek. Pokroky v poznaní nádorovej biológie a mechanizmu onkogenézy umožnili identifikovať viaceré
molekulárne ciele využiteľné v liečbe onkologických ochorení. Molekulárne ciele zohrávajú významnú funkciu v tumorovom raste a progresii. Sú prítomné v zdravom tkanive, ale
môžu byť prítomné vo zvýšenej expresii v nádoroch (1). Cytostatiká účinkujú mechanizmom inhibície delenia buniek, poškodením bunkových štruktúr, priamym aj nepriamym
poškodením DNA alebo RNA, či intervenciami do metabolizmu buniek. Tento efekt je
nešpecifický, pôsobia na všetky typy buniek, najvýraznejšie však na rýchlo sa deliace, tzv.
proliferujúce bunky, s čím súvisia aj ich nežiaduce účinky na zdravé tkanivá, ako napríklad
prejavy toxicity v oblasti gastrointestinálneho traktu, útlm hemopoézy a pod. Efekt konvenčnej chemoterapie je zväčša cytotoxický, preto sa dá predpokladať zmenšenie nádorovej hmoty, čo je možné objektivizovať zobrazovacím vyšetrením. Napriek mnohým limitáciám je pri niektorých onkologických ochoreniach konvenčná chemoterapia kuratívna, a to
dokonca i v metastatickom štádiu (2). Na rozdiel od chemoterapie sa medikamenty podávajú dlhodobo, u časti pacientov odpovedajúcich na terapiu dokonca niekoľko rokov. Dochádza tak ku predlžovaniu aktívnej onkologickej liečby a ku skracovaniu intervalu, počas
ktorého onkologicky chorí využívajú iba paliatívnu alebo hospicovú starostlivosť. Navyše,
s rastúcim počtom liekov v tejto skupine liečiv a s ich častejším a úspešnejším používaním
sa aj lekári a sestry z oblasti paliatívnej medicíny budú stále častejšie stretávať s pacientmi,
ktorí sú alebo boli liečení cielenou biologickou liečbou a samozrejme tiež s tými, u ktorých
sa vyskytli vedľajšie účinky týchto liekov (3). V porovnaní s chemoterapiou sa podávajú
dlhodobo, u časti pacientov odpovedajúcich na liečbu aj viac rokov. Terapia má menej
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nežiaducich účinkov, sú zvyčajne mierne a viac špecifické. Nežiaduce účinky môžu postihovať rôzne systémy ľudského tela, typické sú napr. myelosupresia, hnačky, nauzea,
mukozitída, nechutenstvo, ale i kardiotoxicita, pneumonitída, periférna neuropatia, zvýšenie hepatálnych testov, zhoršené hojenie rán a prejavy kožnej toxicity, ako napr. akneiformný raš, syndróm ruka-noha (hand-foot syndrome), ktorý predstavuje kožnú reakciu na
dlaniach rúk a ploskách nôh v dôsledku prieniku látky, následkom je začervenanie kože (až
obraz spálenia slnkom), pálenie, výrazná citlivosť, suchosť kože a jej následné olupovanie
s bolestivosťou (2). Vývoj molekulárne cielenej terapie priniesol do klinickej praxe lieky,
pri ktorých sa okrem špecifických foriem toxicity môže prejaviť aj toxicita prítomná pri
klasickej liečbe. Medzi ne patrí aj pneumotoxicita, ktorá je až na výnimky pri cielených
liekoch zriedkavá (4). Pneumotoxicita pri liečbe cielenými liekmi nie je celkom priamo
charakterizovaná a je komplikovaná inou, súčasnou či predchádzajúcou alebo nasledujúcou, protinádorovou terapiou. Diagnostika je postavená na základe vylúčenia iných vyvolávajúcich príčin. Cielená liečba by tak mala selektívne zasiahnuť do patogenézy nádorovej
choroby a účinkovať len na nádorové a nie na ostatné bunky tela, čo je spojené s očakávaním vyššieho účinku a zníženia toxicity protinádorovej liečby (5).
Výskum zameraný na molekulárne ciele onkologických ochorení už priniesol výsledky,
niekoľko desiatok látok prišlo alebo prichádza do praxe. Najviac sa používajú a skúmajú
tri skupiny cielených liekov - malé molekuly (inhibítory niektorých enzýmov a receptorov
rastových faktorov, nutných k nádorovému rastu), monoklonálne protilátky a induktory
apoptózy. Nechránené názvy cielených liekov vytvárané podľa pravidiel nomenklatúrnej
klasifikácie USANC (United States Adopted Names Council – na činnosti participujú aj
Americká lekárska spoločnosť, Americká farmaceutická spoločnosť, FDA) v súlade s INN
(International Nonproprietary Name programom WHO) pomáhajú v orientácii medzi týmito liečivami.
Karcinóm hrubého čreva
V súčasnej dobe vzhľadom na vysokú incidenciu karcinómu hrubého čreva resp. kolorektálneho karcinómu (CRC) mal vývoj cielenej terapie obrovský význam. Signálna dráha
aktivujúca receptor pre epidermálny rastový faktor (EGFR), zapríčiňujúca progresiu kolorektálneho karcinómu, sa stala hlavným cieľom pre vývoj monoklonových protilátkok (antiEGFR moAb). EGFR je centrálnym regulátorom proliferácie a progresie onkologických
ochorení. Blokovaním receptora EGF protilátkou dochádza k inhibícií signálnej dráhy a rastu
nádorových buniek (1). Pri cielenej molekulárnej terapii karcinómu hrubého čreva, resp.
kolorektálneho karcinómu (CRC), sa v súčasnej praxi uplatňuje bevacizumab, cetuximab a
panitumumab. S bevacizumabom bol medián prežitia 12,3 mesiacov, v skupine bez bevacizumabu 10,3 mesiacov, medián času do progresie: 6,2 verzus 4,5 mesiacov, odpoveď na
liečbu: 35 % verzus 15 % (6). Podávanie bevacizumabu pokračuje aj po ukončení chemoterapie – raz za tri týždne vo forme infúzie, do progresie ochorenia (neakceptovateľnej toxicity). Bevacizumab bol úspešne použitý aj s inými kombináciami chemoterapie (7).
Chronická myeloidná leukémia
Myeloproliferatívne ochorenie chronická myeloidná leukémia (CML) je charakterizovaná tvorbou chromozómu Philadelphia (Ph) a vznikom fúzneho proteínu BCR-ABL. Pochopenie molekulárneho základu CML viedlo k vytvoreniu vysoko efektívnej cielenej terapie. Pri chronickej myeloidnej leukémii sa aplikuje imatinib, dasatinib a nilotinib. Imatinib (IM) predstavuje prvú molekulárnu cielenú liečbu, ktorá špecificky inhibuje aktivitu
fúzneho génu BCR-ABL. V súčasnosti je liekom 1. línie u pacientov s novodiagnostikovanou CML. Mnohé klinické štúdie potvrdzujú jeho vysokú účinnosť pri nástupe liečebnej
odpovede. Napriek dosiahnutiu kompletnej molekulárnej odpovede pretrváva v organizme
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určitý počet leukemických buniek, ktoré môžu byť kontrolované imunitnými mechanizmami. V prípade, že po iniciálnej liečbe nie je zaznamenaná odpoveď, hovoríme o primárnej rezistencii, ktorá je spôsobená tým, že IM nie je schopný zasiahnuť cieľový proteín.
Najčastejšou príčinou zlyhania liečby je sekundárna rezistencia spôsobená bodovými mutáciami vo vnútri kinázovej domény BCR-ABL, ktorá je potrebná pre väzbu s IM (8). Zavedenie používania imatinibu úplne zmenilo terapeutickú stratégiu ako aj priebeh celého
ochorenia, pacienti s dosiahnutím kompletnej molekulovej remisie sú „vyliečení“, bez opätovného relapsu. V dnešnej praxi majú pacienti s týmto ochorením aj ďalšie možnosti biologických liekov, a to multikinázové inhibítory (dasatinib, nilotinib).
Karcinóm pľúc
Skoro 80 % novodiagnostikovaných karcinómov pľúc patrí do histologickej skupiny
nemalobunkového pľúcneho karcinómu (NSCLC). Účinok konvenčnej chemoterapie u
pacientov s pokročilým až metastatickým ochorením bol neuspokojivý. Skúmaním molekulárnych markerov vedúcich k vzniku malígneho fenotypu sa odhalila významná úloha
EGFR. Aktuálne sú v EÚ registrované a používané pri nemalobunkovom karcinóme pľúc
dva lieky zo skupiny cielenej biologickej terapie – už spomínaný inhibítor VEGF bevacizumab a tyrozínkinázový inhibítor EGFR – erlotinib.
Karcinóm prsníka
V klinickej praxi pri karcinóme prsníka (KP) sa aplikuje trastuzumab, bevacizumab
a lapatinib. Klinické štúdie viedli k akceptácii trastuzumabu aj pri adjuvantnej terapii karcinómu s pozitívnymi lymfatickými uzlinami a neskôr aj karcinómu prsníka s negatívnymi
lymfatickými uzlinami. V súlade s výsledkami klinických štúdií sú regulačnými úradmi
uvedené indikácie trastuzumabu pri KP schválené (a upresnené), podobne ako aj niektoré
ďalšie (9). Liečba lapatinibom je teda v súčasnosti indikovaná u pacientok s pokročilým
alebo metastatickým karcinómom prsníka, ktorých tumory vykazujú nadmernú expresiu
receptora HER2, pri progredujúcom ochorení po liečbe antracyklínom, taxánom a trastuzumabom. Všestranný výskum cielenej biologickej liečby KP prebieha ďalej (3).
Karcinómy obličiek
V súčasnej terapii svetlobunkových karcinómov obličiek bol v klinickej praxi až do nedávna jediným schváleným liekom interferón alfa. Svetlobunkový karcinóm z obličkových
buniek je ochorenie, ktoré je rezistentné na konvenčnú chemoterapiu, a preto schválenie
troch multikinázových inhibítorov (sunitinibu, sorafenibu a pazopanibu) výrazne rozšírilo
alternatívy liečby týchto pacientov. Receptorové tyrozínkinázy totiž hrajú významnú funkciu v patogenéze svetlobunkového renálneho karcinómu, a to mechanizmom ich dysregulácie v dôsledku straty funkcie tumor supresorového VHL génu (von Hippel – Lindau).
VHL gén je inaktivovaný vo viac ako 80 % sporadických prípadov svetlobunkového karcinómu obličky, a to buď jeho mutáciou, deléciou alebo metyláciou. VHL gén je zahrnutý v
regulácii produkcie angiogénnych faktorov VEGF, PDGF a ich receptorov prostredníctvom HIF (hypoxiou indukovaný faktor) (10).
Záver
Pokroky v biológii nádorov a poznaní mechanizmov onkogenézy umožnili identifikovať
viaceré molekulárne ciele použiteľné v liečbe nádorových ochorení, ktoré sú využívané pri
cielenej (biologickej) terapii. Problém je, že dnešný stav poznatkov o biológii malígneho
procesu nie je dostatočný na to, aby sa aplikácia biologických látok mohla považovať skutočne za cielenú. Nasvedčuje tomu aj stále prítomná široká škála vedľajších účinkov dostupných cielených liekov. Zavedenie cielenej liečby do klinickej praxe prinieslo zlepšenie
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prežívania pacientov s viacerými onkologickými malignitami. Rovnako ako iné terapeutické stratégie, tak i cielená liečba predstavuje určité limity ako vývoj rezistencie, prípadne
stratu terapeutickej odpovede. Nasledujúci vývoj individualizovanej a cielenej terapie pokračuje a je spájaný s veľkou perspektívou. Svojím charakteristickým účinkom blokovania
tumorigenézy dávajú vyhliadku na zápas s onkologickým ochorením aj iným ako konvenčnými metódami.
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ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
V OBDOBÍ ROKOV 1918-1939
M. Tkáčová
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzity Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Abstrakt
Zdravotná situácia na Slovensku v období založenia Československej republiky až do
jej rozpadu, bola na zlej úrovni. Zistili sme, že zdravotné pomery na Slovensku v období
prvej Československej republiky v základných ukazovateľoch boli na nedostačujúcej úrovni. Spôsobovala to ťažká sociálno-ekonomická situácia v krajine, nezamestnanosť, nevhodné hygienické pomery a podvýživa obyvateľstva. Boli rozšírené tzv. sociálne choroby.
Nevyhovujúcu zdravotnú situáciu spôsoboval aj ten fakt, že tu bolo málo kvalifikovaných
lekárov na počet obyvateľov a nedostatok nemocníc. Postupom času začala na Slovensku
vyrastať generácia mladých slovenských lekárov. Veľkú zásluhu na pokroku slovenského
zdravotníctva mal MUDr. Vavro Šrobár, keď pod jeho vedením bolo zriadené Ministerstvo
s plnou mocou pre správu Slovenska, a to Ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy.
Kľúčové slová: Československá republika, Slovensko, verejné zdravie, zdravotníctvo,
zdravotnícka starostlivosť
Úvod
Zdravotné pomery na území Slovenska v období rokov 1918-1938 v základných ukazovateľoch boli na zlej úrovni. Spôsobovala to ťažká sociálna a ekonomická situácia, vysoká
nezamestnanosť, zlé hygienické pomery a podvýživa obyvateľstva. Boli rozšírené tzv. sociálne choroby. V Predmluve Šrobárovej Ľudovej zdravovedy čítame: „ Zdravá krv z tela
slovenského národa hynie ťažkou prácou v Amerike, doma nás oslabujú nemoce, bieda
a útlak. Vidiac tento neutešený stav slovenského ľudu, pred pár rokmi umienil som si pomáhať tam, kde môžem a viem a kde je pomoc najsúrnejšia, ratovať zdravie slovenského
ľudu“ (9). O podstate sociálnej biedy a zaostalosti slovenského národa sa môžeme dočítať
v knihe doktora Ivana Hálka Zápisky lekára. „Prvá svetová vojna zanechala spustošenú
krajinu a choroby. Najviac ľudí trpelo na tuberkulózu a na túto chorobu bola veľmi vysoká
smrtnosť. Štatistiky uvádzajú do konca roku 1939 smrtnosť na tuberkulózu 185 prípadov
na 100 tis. obyvateľov a tento ukazovateľ sa ešte zvýšil počas druhej svetovej vojny“.
Okrem tuberkulózy bol zaznamenaný aj vysoký výskyt brušného týfusu – 390 prípadov na
100 tis. obyvateľov, pretrvávala dojčenská úmrtnosť – 150 až 160 promile, pričom
v niektorých oblastiach Slovenska ako Nitra a Považská Bystrica tento počet presiahol 200
promile (6).
Cieľ práce
Cieľom práce bolo zozbierať informácie o zdravotných pomeroch na Slovensku
v období rokov 1918 až 1939.
Materiál a metóda
Informácie k práci sme získali štúdiom dobovej historickej literatúry z knižníc, archívov
a internetu, ktoré sme chronologicky usporiadali.
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Výsledky
Zistili sme, že zdravotné pomery na území Slovenska v období po založením ČSR
v základných ukazovateľoch boli na zlej úrovni. Spôsobovala to nevyhovujúca sociálna
a ekonomická situácia, vysoká nezamestnanosť, zlé hygienické pomery a podvýživa obyvateľstva. Boli rozšírené tzv. sociálne choroby.
Zdravotný stav obyvateľstva bol ovplyvnený v negatívnom zmysle aj veľkým nedostatkom lekárov na Slovensku (tabuľka 1). Začiatkom 19. storočia na jedného lekára pripadalo 75 000 obyvateľov. Koncom 19. storočia úrady vydali nariadenie v tom zmysle, že na
jedného lekára môže pripadať najviac 5 000 obyvateľov, ale nikde na Slovensku sa tento
počet nedodržal. Počet lekárov na počet obyvateľov bol absolútne nedostačujúci (tabuľka
2, tabuľka 3). Napríklad na Orave to bolo podľa štatistík len 10, 6 % a na Liptove 17, 8 %.
V 19. storočí sa stretávame aj s veľmi nepriaznivým javom, ako bolo vysťahovalectvo. Zo
Slovenska sa vysťahovalo do Severnej Ameriky vyše 400 000 obyvateľov (7). Zdravotnú
situáciu na Slovensku opisuje aj doktor Ivan Hálek v časopise Praktický lekár (5).
Tabuľka 1. Lekári v rôznych štátoch v rokoch 1925 – 1926 (8)
Štáty
Počet lekárov
Na 1 lekára pripadá
obyvateľ
Spoj.štáty severoam.
149.521
800
Anglicko
1.000
Japonsko
45.326
1.300
Dánsko
2.485
1.400
Nemecko
44.356
1.400
Maďarsko
5.962
1.400
Estónsko
668
1.700
Nórsko
1.604
1.700
Lotyšsko
1.063
1.800
Holandsko
4.177
1.800
Grécko
3.712
1.800
Českoslov. Republika
6.359
2.100
Rusko
52.429
2.800
Švédsko
2.116
2.900
Bulharsko
1.360
3.900
Fínsko
898
3.900
Poľsko
7.087
4.200
Litva
465
4.800
* mil anglických.

1 lekár pripadá
na km2
20*
8
18
11
16
71
202
62
10
40
22
404
212
76
383
55
120
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Tabuľka 2. Rozdelenie lekárov po okresoch v Československej republike podľa pomeru k počtu
obyvateľov (8)
Krajina
Priemerný počet
Smerodajná odchýlka
obyvateľov pripadajúci na 1 lekára
Okresy majúce mestá
Čechy
2.625.0 ± 107.2
1.004.7 ± 75.8
nad 10.000 obyvateMorava a Sliezko
2.676.5 ± 161.0
984.3 ± 113.9
ľov
Slovensko a Podkar2.710.5 ± 222.1
1.435.6 ± 157.1
patská Rus
Československá rep.
2.657.9 ± 87.0
1.124.5 ± 61.5
Okresy
nemajúce
Čechy
3.700.0 ± 106.5
1.273.4 ± 75.3
mestá nad 10.000
Morava a Sliezko
4.155.2 ± 119.9
956.9 ± 84.7
obyvateľov
Slovensko a Podkar5.340.0 ± 135.2
1.736.2 ± 95.6
patská Rus
Československá rep.
4.505.9 ± 85.1
1.640.8 ± 60.2
Všetky okresy
Čechy
3.290.5 ± 84.6
1.285.0 ± 59.8
Morava a Sliezko
3.608.7 ± 119.5
1.202.0 ± 84.5
Slovensko a Podkar4.808.5 ± 138.0
1.984.1 ± 97.6
patská Rus
Československá rep.
3.932.7 ± 74.4
1.726.3± 52.6
Tabuľka 3. Rozdelenie lekárov po okresoch v Československej republike podľa pomeru k počtu
kilometrov územia, ktoré obsluhujú (8)
Krajina
Priemerný počet
Smerodajná odchýlka
obyvateľov pripadajúci na 1 lekára
Okresy majúce mestá
Čechy
18.0 ± 1.3
11.9 ± 0.9
nad 10.000 obyvateMorava a Sliezko
16.8 ± 1.7
10.4 ± 1.2
ľov
Slovensko a Podkar32.4 ± 2.7
17.1 ± 1.9
patská Rus
Československo
21.3 ± 1.1
14.6 ± 0.8
Okresy
nemajúce
Čechy
39.2 ± 1.6
18.8 ± 1.1
mestá nad 10.000
Morava a Sliezko
42.2 ± 1.9
15.1 ± 1.3
obyvateľov
Slovensko a Podkar65.8 ± 1.1
14.1 ± 0.8
patská Rus
Československo
51.5 ± 1.1
20.7 ± 0.8
Všetky okresy
Čechy
31.1 ± 1.3
19.4 ± 0.9
Morava a Sliezko
32.8 ± 1.8
18.3 ± 1.3
Slovensko a Podkar59.0 ± 1.4
20.0 ± 1.0
patská Rus
Československo
42.1 ± 1.0
23.6 ± 0.7

Rozhodujúci obrat sa podarilo dosiahnuť v počte lekárov na Slovensku až v roku 1937.
Kým v roku 1918 pôsobilo na Slovensku 250 lekárov a bolo z nich len 25 Slovákov, v roku
1935 sa ich počet zvýšil na 1 500 a v roku 1937 na 1 954. Vo vojnových rokoch sa ich počet znížil na 1 200. Ovplyvnili to najmä fašistické slovenské úrady, ktoré v čase Slovenskej
republiky vyhostili českých a židovských lekárov zo Slovenska alebo im zakázali lekársku
prax. Výchovou nových kádrov prispela hlavne bratislavská lekárska fakulta, založená
v rámci Univerzity Komenského v roku 1919. Dvadsaťročné obdobie predmníchovského
Československa a šesťročné obdobie Slovenského štátu ovplyvnila skutočnosť, že aj napriek existencie ministerstva zdravotníctva a za vojny zdravotníckeho oddelenia minister261
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stva vnútra neboli vydané žiadne zákony na riadenie zdravotníctva. Stále platil zákon číslo
14 z roku 1876.
V roku 1919 bolo zaznamenané prvé úsilie na zlepšenie situácie v rámci Slovenskej republiky rád, kde bol zriadený ľudový komisariát zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.
Vedením bol poverený Ľudovít Jakab. Veľmi dôležitú úlohu zohrali českí učitelia pôsobiaci na bratislavskej lekárskej fakulte. Patrili k nim neuropsychiater M. Křivý a histológ
J.Florián. Obaja zahynuli v koncentračnom tábore v Mauthausene (6).
Slovenskí medici a lekári, ktorí študovali v Čechách po zatvorení českých vysokých
škôl sa vrátili na Slovensko.
V 20. storočí sa na celom svete odohrali veľké politické a ekonomické zmeny, ktoré neobišli ani Slovensko, pričom rok 1918 znamenal pre Slovensko významný krok, keď po
rozpade Rakúsko - Uhorska vznikol samostatný štát Čechov a Slovákov – Československá
republika. Po vytvorení prvej Československej republiky pod vedením lekára a politika
MUDr. Vavra Šrobára (1867-1950) (obrázok 1), bolo zriadené Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, a to Ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy.
Obrázok 1. MUDr. Vavro Šrobár (1)

Dňa 11. 11. 1918 vzniklo Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. Ministerstvo bolo zriadené zákonom č. 2 z roku 1918 Zb., pričom malo štyri oddelenia ˗ zdravotno-administratívne, protiepidemické, zdravotno-sociálne a hygienické (2). Podľa zákona
č. 332/1918 Zb. štát prevzal starostlivosť o výkon zdravotnej polície. Povinnosťou štátnych
lekárov bola protiepidemická činnosť a určitú časť praxe mali venovať aj hygienickej starostlivosti.
Dňa 20. 1. 1920 Národné zhromaždenie uložilo vláde svojím uznesením vybudovať centrálny zdravotný ústav. Centrálnym zariadením verejného zdravotníctva sa stal v roku 1925
Štátny zdravotný ústav ČSR v Prahe, ktorý bol zriadený zákonom zo dňa 12. októbra 1925, č.
218 Zb. Jednou z úloh ústavu bolo zabezpečovať aj odbornú výchovu zdravotníckeho personálu (3). Uvedené ministerstvo bolo zriadené podľa vzoru rakúskych ministerstiev.
Z významných odborníkov z celého Slovenska bol vytvorený poradný zbor ministerstva, a to
Štátna zdravotná rada. Po vyhlásení Slovenskej republiky rád v roku 1919 v Prešove, prikročili k riešeniu naliehavých otázok zdravotníctva. Ľudový komisár pre zdravotníctvo Ľudovít
Jakab bol poverený prípravou vládneho návrhu na vyvlastnenie súkromných zdravotníckych
zariadení menovite kúpeľov, liečebných ústavov, lekární, výrobní liekov. Slovenská republika rád trvala len pár týždňov, ale priniesla do povedomia ľudu myšlienku, že prvoradým
cieľom na ceste k zabezpečeniu akéhokoľvek pokroku štátu je zdravie obyvateľstva. Ďalej sa
však pokračovalo podľa starého uhorského zdravotníckeho zákona. Zdravotnícka starostli262
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vosť o obyvateľstvo bola organizovaná obecnými, mestskými a obvodnými lekármi. Osobitným štatútom ustanovil štát tzv. lekárov policajno-zdravotnej služby a pomocný zdravotnícky personál. Do kompetencie štátnych lekárov patrili hlavne otázky verejnej hygieny, starostlivosti o vykonávanie opatrení proti infekčným chorobám, dohľad nad súkromnými liečebnými a sociálno-zdravotníckymi ústavmi, povinnosť očkovať proti pravým kiahňam, zdravotno-výchovná práca a mnohé iné úlohy (4).
Okresný úrad mal menovaného okresného odborného referenta, ktorý mal na starosti
veci zdravotné. Bol nim okresný lekár. Krajinskému úradu, ktorý bol zriadený v roku 1928
v Bratislave, musel posielať štvrťročné hlásenia o všetkých zisteniach, ktoré sa týkali zdravotného stavu obyvateľstva. Na čele zdravotného oddelenia Krajinského úradu v Bratislave
bol prednosta a mal titul krajinský zdravotný referent. Ďalej tu pôsobili krajinskí zdravotnícki inšpektori a okrem nich tam pôsobili aj iní úradní lekári. Krajinské zdravotné oddelenie sa staralo o spoluprácu medzi jednotlivými lekármi a zdravotníckymi inštitúciami, ako
aj zabezpečovalo práce spojené so zamedzovaním šírenia infekčných a iných chorôb medzi
obyvateľstvom, dohliadalo na choroby z povolania a zabezpečovalo očkovanie.
V rámci krajinského zdravotného oddelenia pôsobila krajinská zdravotnícka rada, ktorá
pozostávala z odborníkov činných v rámci verejného zdravotníctva. Jej členov vymenovala
vláda. Zdravotná rada predkladala rady a návrhy v otázkach zlepšovania ochrany zdravia
obyvateľstva. Krajinský prezident bol nadriadený krajinskej rade a kontroloval jej činnosť.
V roku 1939 vznikol v rámci ministerstva vnútra piaty odbor pre zdravotníctvo. Bolo to
v čase vzniku Slovenského štátu a po rozbití Československej republiky.
Piaty odbor ministerstva vnútra mal štyri oddelenia - lekársko-lekárnický, verejnozdravotný, sociálno-zdravotný a zdravotno-právny. Nás zaujala kompetencia prvého
z nich, a to lekársko-lekárnického. Do kompetencie tohto oddelenia spadali otázky lekárskej praxe, úprava lekárskeho štúdia, ďalšieho vzdelávania lekárov, usporiadania lekárskych odborných kurzov, fyzikálne skúšky a stavovské veci lekárov. V rámci tohto oddelenia riešili okrem iného aj lekárnickú prax a lekárnické štúdium. Počas trvania prvej Československej republiky a hlavne v jej prvých desaťročiach boli v platnosti predpisy
o výkone lekárskej praxe obsiahnuté hlavne v zákone číslo 14 z roku 1876. Upravené boli
až ustanoveniami zákona z roku 1929 a to prostredníctvom zákona číslo 114. Je zaujímavé,
kto sa mohol zaujímať o miesto lekára na ktoromkoľvek poste. Zákon hovorí, že o miesto
lekára sa v štátnej službe, a to obecného, mestského, obvodného alebo okresného lekára
môže zaujímať každý lekár, ktorý je československý štátny občan, na základe riadne vypísaného súbehu. Vládne nariadenie z roku 1932 upravovalo používanie titulu odborný lekár.
Dokonca predpisovalo aj podmienky ako dosiahnuť titul odborného lekára. V zákone čítame, že odborný lekár pred začatím svojej činnosti je povinný zložiť predpísaný sľub pred
lekárskou komorou.
Lekárske komory boli zriadené v roku 1929 zákonom 113. Úlohou lekárskych komôr
bolo chrániť česť a podporovať záujmy lekárov. Počas trvania Československej republiky
mohli byť členmi lekárskej komory všetci lekári, ktorí mali trvalé bydlisko na Slovensku
a vykonávali lekársku prax súkromne alebo pôsobili v štátnej službe civilnej a vojenskej
a vykonávali aj mimo služobnú prax. Po rozbití Československa a nastolení Slovenského
štátu bola upravená činnosť lekárskej komory podľa fašistického režimu. Neárijci mali
tvoriť štyri percentá z celkového počtu členov komory.
Zo Štátneho zdravotného ústavu republiky Československej z roku 1925 a Štátneho
zdravotno-sociálneho ústavu zriadeného zákonom zo dňa 11. mája 1939 č.101 Zb. bol vo
februári v roku 1949 zriadený Štátny zdravotnícky ústav zákonom č. 70. V paragrafe 2
odseku 1 uvedeného zákona sa hovorí: „Ústav koná ako zložka štátnej zdravotnej správy,
odborno-vedeckej, výskumnej a vyšetrovacej, kontrolnej a inej odbornej práce v odbore
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zdravotníctva, potrebnej pre riadenie, uskutočňovanie a kontrolu jednotnej zdravotníckej
politiky“. Jeho úlohou bolo:
a) uskutočňovať pre štátnu zdravotnú správu zo zdravotného hľadiska
- výskumy, prieskumy a vyšetrovania, nutné k zaisteniu zdravia ľudí, zvierat a rastlín
vo vzájomnej spojitosti života,
- výskum a kontrolu životného prostredia so zvláštnym zreteľom k základným prírodným podmienkam a ich vplyvu na život,
- biologický výskum výživy a kontrolu poživatín a predmetov potreby,
- výskum a kontrolu liečiv,
b) vzdelávať a odborne cvičiť zdravotníckych pracovníkov pre verejnú zdravotnú službu.
V paragrafe 3 je uvedené, že: „Štátny zdravotný ústav má hlavný ústav v Prahe, oblastný ústav v Bratislave a pobočky.“ Pobočky boli zriaďované hlavne v sídlach lekárskych
fakúlt a ich pobočiek a v sídlach krajských národných výborov. Pobočky zriaďoval a rušil
minister zdravotníctva po dohode s ministrom financií.
V paragrafe 5 uvedeného zákona sa dočítame, že okrem iných pracovníkov na ústavoch
pracujú aj asistenti ústavu, ktorí sú postavení na úroveň vysokoškolských asistentov
a v paragrafe 6 je zdôraznená spolupráca asistentov ústavu s vysokými školami, aby bola
zabezpečená odborná spolupráca ústavov s vysokými školami. Zákon nadobudol platnosť
1. apríla 1949.
Zlý zdravotný stav obyvateľstva ovplyvňoval aj ten fakt, že na Slovensku v období prvej Československej republiky bolo veľmi málo nemocníc. V riadnej prevádzke bola
v roku 1919 štátna nemocnica v Bratislave. V rámci tejto nemocnice boli vybudované pracoviská pre novovzniknutú Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Nedobudovaná bola
štátna nemocnica v Košiciach. Štátne nemocnice na Slovensku boli vybudované len
v malom počte oproti iným verejným zdravotníckym zariadeniam na území Slovenska.
Boli tu verejné nemocnice v Žiline, Lučenci, v Dolnom Smokovci - Šrobárov detský štátny
liečebný ústav a Štátna pôrodnica a Ústav na vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek
v Košiciach. Verejné nemocnice poskytovali pacientom ošetrenie bez ohľadu na národnosť, štátnu príslušnosť a náboženstvo, majetkové alebo iné pomery. Na Slovensku ďalej
pôsobili aj župné nemocnice, ktoré boli po roku 1928 premenované na nemocnice krajinské. Boli napr. v Humennom, Leviciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nitre, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Šahách, Trenčíne, Trnave a Zlatých
Moravciach (2).
Okresné nemocnice vyvíjali svoju činnosť v Bardejove, Krompachoch, Prešove
a Topoľčanoch. Na území Slovenska pôsobili aj mestské nemocnice, a to v mestách ako
boli Brezno, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Komárno, Levoča, Piešťany, Ružomberok, Spišská Sobota. Základinová nemocnica bola v Rožňave.
Všetky existujúce nemocnice a zdravotnícke zariadenia na území Slovenska sa museli
riadiť stanovami a domácim poriadkom. Pri vzniku Československej republiky, bola zriadená väčšina nemocníc v starých schátralých budovách, ktoré nevyhovovali hygienickým
predpisom. Preto bola vyslovená požiadavka, aby pri budovaní alebo rozširovaní, či rekonštrukcii ďalších zdravotníckych zariadení bol bratý do úvahy fakt, že je nutné budovať nemocničné priestory, ktoré by vyhovovali všestrannej lekárskej starostlivosti o pacientov
a hlavne sa zamerať aj na primerané vybavenie prístrojovou technikou. Táto otázka však
zostala len veľkou túžbou lekárov a zdravotníckeho personálu. Do roku 1945 sa v tejto
oblasti nič pozitívne neudialo.
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Záver
Zlú zdravotnú situáciu na Slovensku spôsoboval aj ten fakt, že tu bolo veľmi málo kvalifikovaných lekárov na počet obyvateľov a nedostatok nemocníc. Tento stav bol postupom
času riešený rôznymi spôsobmi a na Slovensku začala vyrastať generácia mladých slovenských lekárov, ktorí zabezpečovali zdravotnícku starostlivosť pre slovenské obyvateľstvo.
Veľkú zásluhu na pokroku slovenského zdravotníctva mal MUDr. Vavro Šrobár, keď pod
jeho vedením bolo zriadené Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska, a to Ministerstvo zdravotníctva a telesnej výchovy. Z dobových materiálov sme sa dozvedeli
o neútešnej situácii vo verejnom zdraví. Osobnosti, ktoré mali možnosť ovplyvniť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska v uvedenom období vynaložili nemalé úsilie
k ozdraveniu slovenskej populácie. Postupnými krokmi zabezpečili, aby ich návrhy boli
akceptované vládou a boli uzákonené. Ich snaha však bola zmarená dejinnými udalosťami,
ktoré nastali po roku 1939. Slovenské obyvateľstvo trpelo chorobami, ktoré boli výsledkom vojny a s ktorými sa museli zdravotníci zaoberať v ďalšom dejinnom období.
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MOŽNÉ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE S BÝVANÍM V BLÍZKOSTI
VEDENIA VYSOKÉHO NAPÄTIA
K. Uhrinová, E. Malobická
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Abstrakt
Sprievodným fyzikálnym javom, vznikajúcim pri prenose elektrickej energie je elektromagnetické pole, ktoré je zložené z dvoch polí: elektrického - je podmienené existenciou napätia a magnetického, ktoré je podmienené existenciou elektrického prúdu prechádzajúceho vodičmi. Elektromagnetické pole patrí medzi antropogénne faktory životného prostredia. Výstavbu elektrických vední je možné zaradiť do skupiny aktivít človeka, ktorých
umiestnenie môže mať negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie človeka. Z toho
dôvodu je možné vnímať elektromagnetické pole produkované elektrickým vedením ako
determinant zdravia obyvateľov.
Úvod
S rozvojom distribúcie elektrickej energie od elektrární, cez transformátory a vysokonapäťové vedenia diaľkových rozvodov, primárne a sekundárne siete až ku konečnému spotrebiteľovi, absolvuje elektrická energia dlhú trasu. Vedenia a charakteristické stožiare
elektrickej rozvodnej siete sa nachádzajú rozmiestnené po celej ploche krajiny. Sú vedené
cez lesy, poľnohospodárske a vodné plochy aj obývané územia. Umožňujú prenášať elektrickú energiu na veľké vzdialenosti s čo najmenším odporom
a tepelnými stratami v
kábloch. Podľa napätia na vedení sa rozvody delia na ZVN (zvlášť vysoké napätie), VVN
(veľmi vysoké napätie), VN (vysoké napätie) a NN (nízke napätie). Podľa spôsobu umiestnenia môžu byť nadzemné a podzemné. Na Slovensku je najviac využívaný prvý spôsob.
Rozvodové sústavy a napätia používané na Slovensku
V SR sú zastúpené dva typy rozvodov VVN: 220 kV a 110 kV a jedno zastúpenie
zvlášť vysokého napätia a to 400 kV. Tieto 400 kV linky zväčša prenášajú elektrickú energiu z elektrární do lokálnych rozvodní a navzájom tieto rozvodne prepájajú. 220 kV a 110
kV linky majú najväčšiu hustotu. Z rozvodní napájajú okresy, mestá, mestské časti a rozvodne. V lokálnych rozvodniach v blízkosti obcí sa VVN transformuje na nižšie napätia a
ďalej sa rozvádza po menších linkách až ku koncovému spotrebiteľovi (22 kV, 230/400
V). Tu treba podotknúť, že niektoré typy vedení nemusia ísť len vzduchom, ale môžu byť
zakopané pod povrchom zeme (110 kV, 22 kV, 230/400 V).
Na to, aby sa dala elektrická energia prenášať na veľké vzdialenosti, je potrebné ju
transformovať. Transformácia nie je možná v prípade jednosmerného napätia. Používa sa
striedavé napätie frekvencie 50 Hz (50x za sekundu dôjde k prepólovaniu a naopak). Tieto
zmeny pólov produkujú striedavé elektrické polia v okolí každého zdroja striedavého napätia. Elektrický prúd vytvára v okolí každého vodiča magnetické pole, ktorého veľkosť je
priamo úmerná veľkosti pretekajúceho prúdu. Keďže sa jedná o striedavý prúd, vytvárané
magnetické pole bude tiež striedavé a zmení svoj smer siločiar 50x za sekundu. Hovoríme
teda o striedavom magnetickom poli. Veľkosť polí závisí od napätia linky (elektrické pole)
a prúdu, ktorý linkou preteká (magnetické pole). Čím je vyššie napätie alebo prúd, tým sú
väčšie polia a ďalej sa šíria. Jediný spôsob na získanie informácií o veľkostí polí z vysokonapäťových rozvodov je meranie. Kým úroveň elektrického poľa je konštantná a daná veľ266
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kosťou napätia, úroveň magnetického pola sa mení v priebehu celého dňa. Najvyššia býva
v čase vrcholu dopytu po elektrickej energii. Čo môže byť medzi 7 - 9 hodinou ráno, alebo
medzi 6 a 10 hodinou večer. V zime môžu byť úrovne vyššie ako v lete, kvôli dlhšej dobe
svietenia alebo vykurovania elektrickou energiou (5, 6).
Ochranné pásma
Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo elektrického vedenia záleží od hodnoty elektrického napätia a tiež od toho, či ide o
nadzemné vedenie alebo o kábel zakopaný pod zemou. V ochrannom pásme elektrického
vedenia je zakázané stavať rodinné domy a akúkoľvek inú stavbu.
Ochranné pásmo nadzemného elektrické vedenia
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie
od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí,
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) nad 400 kV 35 m.
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane
je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
Ochranné pásmo podzemného elektrické vedenia
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV.
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať ťažké mechanizmy,
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b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné
práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu (8).
Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad
na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v
ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal
alebo dal vykonať(1).
Živé káble vedúce priamo ponad dom alebo byt sú vždy spojené so zvýšeným rizikom
zdravotných problémov. Je realitou, že káble v obci bývajú vedené priamo pred domami.
Zvlášť ak domy nemajú predzáhradky je vysoko pravdepodobné, že v izbe na poschodí
domu bude zvýšená hodnota elektromagnetického poľa. Rozvody bezprostredne nad domom produkujú pomerne silné magnetické pole, ktoré nemožno ľahko odtieniť.
V prípade zakopaných káblov je elektrické pole absorbované do zeme. Magnetické polia majú schopnosť prechádzať cez rôzne materiály. V prípade, že bude osoba stáť nad zakopaným káblom, môžete byť vystavená oveľa väčšiemu magnetickému poľu, ako pri
vzdušnej linke. Kvôli spôsobu, akým sú káble ukladané v zákope polia klesajú so vzdialenosťou oveľa rýchlejšie, ako polia z káblov uložených vo vzduchu. Ak ale existuje podzemný kábel v chodníku pred domom, kde je veľmi malá alebo žiadna predzáhrada, magnetické pole v miestnosti v prednej časti domu, najmä na prízemí, bude vysoké (4).
Je tu aj ďalší faktor, ktorý je potrebné zohľadniť pri posudzovaní vzdialenosti
od rozvodnej siete. Veľké elektrické pole okolo napájacích káblov (110kV,
400kV) priťahuje a zachytáva rôzne druhy vzdušných znečisťujúcich častíc (ak sa nehnuteľnosť nachádza v oblasti znečistenej z miestneho priemyslu alebo frekventovaných
ciest), vrátane zdraviu škodlivých. Tieto častice môžu získať náboj z rozvodov a "prilepia
sa" v pľúcach, na kožu, apod., čo predstavuje pre človeka tiež určité zdravotné riziko (4).
Vplyv na zdravie
Podľa frekvenčného rozdelenia elektromagnetických polí ide o nízkofrekvenčné polia.
Práve tieto elektrické siete prehusťujú naše životné prostredie. Tam, kde sa prenos elektrickej energie realizuje rozvodom veľmi vysokonapäťových vedení (vvn) a vysokonapäťových vedení (vn), je reálna možnosť, že sa človek dostáva do styku s elektromagnetickým poľom. Tieto polia majú pomerne vysoké hodnoty elektrickej intenzity, ktorá môže
negatívne ovplyvňovať ľudský organizmus.
Pod elektrickým vedením vysokého napätia 110 kV alebo 400 kV vznikajú v blízkosti
povrchu pôdy elektrické polia s intenzitou od 1 kV/m do 10 kV/m. Pôvodne prevládal názor, že negatívny vplyv na ľudský organizmus má elektrický komponent elektromagnetického poľa. Neskôr sa ukázalo, že je to magnetická zložka, ktorá má pri striedavých elektrických prúdoch negatívny účinok na bunku a celkovo na ľudský organizmus (5).
Obavy zo zdravotných rizík súvisiacich s bývaním v blízkosti vedenia vysokého napätia
boli prvýkrát vyjadrené v roku 1979 v zahraničnej štúdii, ktorá bola zameraná na zistenie
súvislosti medzi zvýšeným rizikom výskytu leukémie u detí žijúcich v domácnostiach nachádzajúcich sa v blízkosti elektrického vedenia (7). Od tohoto obdobia sa začal problematike venovať veľký počet štúdií.
Na vyšší výskyt leukémie u detí žijúcich v oblastiach, kde vedie vysoké napätie upozornili vedci z Oxfordskej univerzity v roku 2005. Autori štúdie uvádzajú, že deti, ktoré žijú
vo vzdialenosti do 200 metrov od vedenia vysokého napätia, majú o 70 % vyššie riziko
vzniku leukémie, ako tie, ktoré žijú vo vzdialenosti väčšej ako 600 metrov. Tie deti, ktoré
žijú vo vzdialenosti 200 - 600 metrov od vedenia vysokého napätia, majú riziko vzniku
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leukémie vyššie o 20%. Túto skutočnosť preukázala analýza v domácnostiach vo Veľkej
Británii (v Anglicku a vo Walese), v ktorých v období rokov 1962 - 1995 bola diagnostikovaná leukémia. Súbor tvorilo 9700 detí. Vedci zistili, že 64 postihnutých detí pochádzalo
z miest bližších ako 200 metrov od vedenia vysokého napätia a 258 chorých detí žilo vo
vzdialenosti 200 - 600 metrov od vedenia (2).
Z dlhodobých výskumov vyplýva, že pôsobenie magnetickej zložky (presnejšie magnetickej indukcie) na živý organizmus má tzv. oknový efekt. To znamená, že existujú určité
minimálne a maximálne hodnoty, pri ktorých je pôsobenie týchto polí určujúce. To isté
platí aj pre určité frekvencie elektromagnetického poľa (EMP). Frekvenčným pásmam je
možné priradiť určité zdravotné problémy, na ktoré pôsobí magnetická zložka EMP najrizikovejšie (5). V súvislosti s pôsobením elektromagnetických polí na človeka je v odbornej
literatúre spomínaný tzv. CFIDS - Syndróm (Chronic Fatique Immune Dysfunction Syndrome = chronický syndróm únavy a dysfunkcie imunitného systému). Všeobecne sa po
dlhodobom pôsobení EMP u exponovaných osôb prejavujú subjektívne príznaky, ako napríklad bolesti hlavy, dráždenie pokožky, búšenie srdca, nespavosť, nevoľnosť, podráždenosť, žalúdočné ťažkosti, závraty, pocity zimy a tepla, svrbenie končatín, pocit sucha
v hrdle a pálenie očí. Dlhodobý pobyt v intenzívnom EMP môže viesť ku poškodeniu dynamického stavu centrálnej nervovej sústavy, podráždeniu vegetatívnej nervovej sústavy,
cievneho systému, hematologickým zmenám, zníženiu potencie a neplodnosti. Vedci poukazujú aj na pravdepodobnú súvislosť medzi pôsobením určitej dávky EMP a výskytom
chronickej depresie. Porucha elektromagnetickej regulácie môže narušiť syntézu bielkovín
a diferenciáciu buniek. Extrémne hodnoty nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa
majú dopad aj na receptory membrány bunky (4, 5).
Na Slovensku sa problematike vplyvu vedenia zvlášť vysokého napätia v blízkosti
obytných budov (v obci Nolčovo) s dôrazom na možné zdravotné zaťaženie obyvateľov
elektromagnetickým poľom extrémne nízkej frekvencie (50 Hz) venovala Kóošová, M.,
(2008). Obec Nolčovo je jediná obec na Slovensku, ktorá je v takom veľkom rozsahu zasiahnutá výstavbou elektrických vedení zvlášť vysokého napätia, ktoré prechádzajú ponad
zastavené časti obce. Za referenčnú obec si autori zvolili obec Benice, ktorá nie je zaťažená výstavbou elektrických vedení. Respondenti obce Nolčovo v porovnaní s obcou Benice
výraznejšie trpeli subjektívnymi zdravotnými problémami ako: bolesti hlavy, nespavosť,
pálenie očí, nevoľnosť, podráždenosť, pocity zimy a tepla, svrbenie končatín, sucho v hrdle
a v nose a v pocitom úzkosti a taktiež problémami s kardiostimulátorom. Kardiostimulátor
môže mylne vnímať signály elektromagnetického poľa ako vlastný srdcový rytmus. Autorka štúdie uvádza, že medzi obyvateľmi obce Nolčovo a Benice nebol pozorovaný štatisticky významný rozdiel vo výskyte ochorení, ktoré môžu mať súvis s expozíciou elektromagnetickému poľu (kardiovaskulárne, hematologické, nádorové, leukémia, endokrinného systému, imunitného systému) (4).
Je skupina vedcov, ktorí spochybňujú akýkoľvek účinok na zdravie človeka v dôsledku
expozície slabým vonkajším úrovniam elektromagnetického poľa. Druhá skupina tvrdí, že
potenciálne zdravotné riziká by nemali byť zanedbávané, napriek skutočnosti, že dôkazy sú
stále nejednoznačné (3).
Preventívne a represívne opatrenia
Intenzita elektrického poľa sa výrazne znižuje takmer všetkými stavebnými materiálmi,
s výnimkou klasického skla. Plastové okná s termoizolačnými sklami pohltia veľkú časť
elektrických polí. V prípade, že vysoké hodnoty elektrických polí pochádzajú z externého
zdroja oknom, je možné zastaviť ich uzemnenou špeciálnou tieniacou záclonou. Zeleň
(stromy predovšetkým ihličnaté, kríky) prispievajú ku znižovaniu elektrického poľa. S
magnetickým poľom tak ľahko bojovať nie je možné. Olovené platne ani oceľové plechy
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nie sú účinné. Materiál nazývaný MU-metal ktorý, sa vyrába za týmto účelom, znižuje, ale
neodstraňuje magnetické polia. Antimagnetické fólie vyrobené zo zliatin kobaltu a niklu,
môžu pomôcť odtieniť striedavé magnetické polia. Ku účinným opatreniam patrí aj obmedzenie prítomnosti väčších kovových predmetov v posteli, napríklad mosadzná posteľ pôsobí ako anténa pre elektromagnetické polia. Celoplošné opatrenia sú veľmi nákladné, preto najúčinnejšie je znížiť expozíciu magnetickým poliam zväčšením vzdialenosti
od rozvodov elektrickej energie (6).
Ku najúčinnejším opatreniam patrí požiadanie distribučnej spoločnosti o presmerovanie
elektrického vedenia, v krajnom prípade presťahovať sa z postihnutého územia.
Vývoj energetiky a technológie smeruje čoraz k vyšším napätiam a väčším výkonom
prenosových systémov. Práve preto je potrebné venovať viac pozornosti otázkam vplyvu
vysokých intenzít elektromagnetických polí v blízkosti týchto lokalít.
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Abstrakt
Práca sa zaoberá významom matematického modelovania v epidemiológii. Rozoberá
najčastejšie používané metódy modelovania šírenia infekčných ochorení, so zameraním sa
na deterministické modely vychádzajúce zo SIR (vnímavý – infekčný – imúnny) modelu,
ktoré sa používajú predovšetkým na popis šírenia ochorení detského veku. Vysvetľuje základné pojmy a veličiny súvisiace s modelovaním šírenia infekčných ochorení ako je základné reprodukčné číslo, efektívne reprodukčné číslo, sila infekcie. Taktiež predstavuje
koncept kolektívnej imunity v súvislosti so základným reprodukčným číslom a očkovaním.
Kľúčové slová: matematické modelovanie, infekčné ochorenia, základné reprodukčné
číslo, očkovanie
Úvod
Matematická epidemiológia je interdisciplinárny odbor, ktorého cieľom je modelovať
alebo predpovedať výskyt ochorení v populácii pomocou matematických techník
a nástrojov. Je súčasťou širšej oblasti akademického štúdia nazývanej biomatematika.
Oproti klasickej epidemiológii, matematická epidemiológia skúma výskyt ochorení na
teoretickej úrovni. Základný pojem, s ktorým pracuje, je matematický model. Matematický
model je opis komplexného systému pomocou matematických vzťahov.
Matematické modely môžu byť veľmi odlišné v závislosti od toho, čo je ich cieľom. Od
úplne jednoduchých školských modelov, ktoré slúžia na pochopenie základných zákonitostí až po komplexné modely zahŕňajúce rozličné efekty, ktorých úlohou je predpovedať budúci vývoj šírenia ochorenia v závislosti od nastavenia parametrov.
Modely majú svoje obmedzenia. Principiálne nie je možné vytvoriť úplne presný model, vždy existujú prvky správania hostiteľa alebo vlastnosti ochorenia, ktoré sú neznáme,
či dokonca nepoznateľné. Môžeme sa pokúsiť vytvoriť presný model napríklad šírenia
chrípky. Takýto model by musel zahŕňať vplyv teploty a klímy na prenos, musel by poznať
každodenné pohyby a interakcie jednotlivcov, ich vnímavosť k ochoreniu, zdravotný stav.
Aj keby sa takýto model podarilo zostaviť, vplyv náhody je príliš veľký a nedočkáme sa
správnej predpovede. Nikdy nebude možné správne predpovedať presný priebeh šírenia,
ani to, ktorí ľudia budú infikovaní. Najlepšie, čo nám model môže poskytnúť, je interval
spoľahlivosti pre výskyt ochorenia a stanoviť riziko infekcie pre rozličné skupiny ľudí. (1)
Typy modelov
Každé ochorenie a populácia majú svoje špecifiká a pri ich modelovaní je potrebné postupovať vhodným spôsobom. Z toho dôvodu vzniklo veľké množstvo rozličných typov
modelov využívaných v matematickej epidemiológií. O žiadnom z nich nie je možné povedať, že je najlepší, ani neexistuje univerzálny model vhodný pre všetky ochorenia
a populácie. V literatúre sa prevažne stretávame s kategorizáciou modelov na základe nasledujúcich vlastností (tabuľka 1).
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Tabuľka 3. Typy modelov
Kritérium
Typ
Závislosť paramet- Dynamické
rov od času
Statické
Vplyv náhody
Stochastické
Deterministické
Štruktúra populácie

Obmena populácie

Popis
Parametre sú závislé od času
Parametre nie sú závislé od času
Udalosti sú náhodné
Udalosti sa riadia dopredu stanovenými zákonitosťami
Kompartmentové Populácia je rozdelená len podľa infekčného statu- homogénne
su
Kompartmentové Populácia je rozdelená podľa infekčného statusu
- heterogénne
a ešte nejakého iného kritéria (napr. veku, sexuálnej aktivity ...)
Metapopulačné
Reprezentujú priestorové kontakty v populácii na
úrovni miest
Individuálne
Jednotlivci sú reprezentovaní samostatne
Uzavreté
Bez uvažovania pôrodnosti, úmrtnosti a migrácie
Otvorené
So zohľadnením pôrodnosti, úmrtnosti alebo migrácie

Pri modelovaní šírenia infekčných ochorení je kľúčové vyjadriť silu infekcie (force of
infection), ktorá vedie k odhadu počtu novovzniknutých ochorení. Počet novovzniknutých
ochorení je priamo úmerný sile infekcie a proporcie vnímavých v populácií.
V statických modeloch je sila infekcie nezávislá od času. Ich výhodou je jednoduchosť
a transparentnosť, ktoré idú ma úkor presnosti. Zvyčajne nezahŕňajú efekt kolektívnej imunity. Často sa používajú pri ekonomických analýzach účinnosti očkovania (2), (3), (4).
V dynamických modeloch je pravdepodobnosť nakazenia závislá od interakcie medzi
jednotlivcami, infekciozity ochorenia, počtu a distribúcie infikovaných v populácií
v závislosti od času. Sila infekcie sa v priebehu času mení. Dynamické modely sú často
vyjadrené prostredníctvom sústavy diferenciálnych rovníc. Šírenie popisujú lepšie ako statické modely, ale sú náročnejšie na výpočet (1).
V stochastickom modeli dochádza k prechodu medzi stavmi náhodne, s určitou pravdepodobnosťou. Simulácie s rovnakými počiatočnými podmienkami vedú k odlišným výsledkom. Preto sa simulácie púšťajú mnohokrát, aby bolo možné získať priemernú veľkosť
epidémie a rozsah možných výsledkov. Vo veľkých populáciách, pri veľkom počte simulácií poskytujú výsledky podobné výsledkom získaným deterministickým spôsobom.
Stochastické modely sú využívané pri riešení problémov, v ktorých náhodné efekty hrajú
dôležitú úlohu, napríklad epidémie v malých lokalizovaných populáciách, šírenie zriedkavých ochorení, modelovanie začiatočných štádií epidémií (5), (6).
Deterministické modely sa riadia zákonitosťami, zväčša formulovanými v podobe diferenciálnych rovníc. Pri rovnakých počiatočných podmienkach tak pri každej simulácii vedú k rovnakému výsledku. Takže deterministické modely odrážajú priemerné správanie sa
systému ako celku. Nie je možné ich použiť, ak stochastické efekty zohrávajú v probléme
dôležitú úlohu, ale celkom dobre poslúžia pri opise šírenia epidémii vysoko infekčných
chorôb prenášaných vzdušnou cestou (morbili, varicella, chrípka...) vo veľkej populácií.
Skupinové (kompartmentové) modely (compartmental model) sa ďalej delia na homogénne a heterogénne. V modeloch s homogénnou populáciou má každý jednotlivec
v každom stave rovnaké charakteristiky. Sú jednoduché na výpočet a pochopenie, opisujú
populáciu ako celok rozdelený iba podľa infekčného statusu (1) (7)
Lenže nie vždy sa choroba šíri rovnako v celej populácií, niektoré skupiny môžu byť
náchylnejšie. Demografické, biologické odlišnosti a rozdiely v rizikovom správaní začle272
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níme do modelu tak, že populáciu rozdelíme do viacerých skupín. Vtedy hovoríme
o heterogénnom modeli. Najčastejšie členenie býva v prípade detských prenosných ochorení podľa veku (1), alebo v prípade pohlavne prenosných ochorení (napr. HIV), podľa
sexuálnej aktivity (8).
Individuálne modely (individual based, multiagentové modely, mikrosimulácie) umožňujú zahrnutie rozličných druhov heterogenít a vedia reprezentovať spletité kontakty, pretože každý jednotlivec je v nich reprezentovaný samostatne. Nevyhnutným predpokladom
ich použitia je dostatočná znalosť všetkých vlastností jednotlivcov a ich návykov, ktoré sú
podstatné z pohľadu šírenia infekcie. Vedia najlepšie simulovať realitu, ale na úkor výpočtovej zložitosti a prehľadnosti (9).
Akýmsi medzistupňom medzi skupinovými a individuálnymi modelmi sú modely založené na kontaktných sieťach (contact networks). Zachytávajú interakcie medzi jednotlivcami, alebo vo väčšom meradle, prepojenie medzi geografickými oblasťami, napríklad na
úrovni miest (metapopulačné modely), ktoré vedú k prenosu infekcie. Dôležitou úlohou
v tomto type modelov je zostaviť realistickú kontaktnú sieť na primeranej priestorovej a
časovej úrovni. Podľa typu prenosu sa siete v rovnakej populácií môžu dosť odlišovať. V
prípade vzduchom prenosného ochorenia je podstatné prepojenie ľudí, ktorí sa bežne stretávajú v škole, v práci, v domácnosti, či na verejnosti. V prípade pohlavne prenosných
ochorení sú dôležité sexuálne kontakty. Kontaktné siete často nesú črty sietí malého sveta
(small world networks) alebo bezškálových sietí (scale free networks). Matematicky sú
reprezentované grafmi, ktorých vrcholy sú jednotlivci alebo geografické miesta, a hrany sú
kontakty medzi jednotlivcami alebo cestovné prepojenia medzi mestami (10), (11) (12).
Uzavreté modely sú vhodné na krátkodobé sledovanie rýchlo sa šíriaceho ochorenia
v populácií, v ktorej môžeme zanedbať migráciu, pôrodnosť a prirodzenú úmrtnosť. Typickým príkladom použitia je šírenie chrípky v relatívne izolovaných komunitách, napr. v
školských zariadeniach (13). Takéto modely často slúžia na odhad a fitovanie dôležitých
parametrov ako je reprodukčné číslo.
V prípade, že sledujeme incidenciu v dlhodobom meradle, musíme do modelu zahrnúť
aj prísun nových vnímavých jedincov. Vtedy hovoríme o otvorenom modeli. Pomocou
týchto modelov je možné vysvetliť prečo sa epidémie niektorých ochorení (napríklad osýpok, ružienky) periodicky vracajú, určiť priemerný vek pri infekcii (average age of/at infection) (7).
Modelovanie detských ochorení zanechávajúcich trvalú imunitu
Ochorenia ako varicella, osýpky, mumps a ružienka majú niekoľko spoločných čŕt. Sú
vírusového pôvodu, prameňom nákazy je výlučne človek (či už s manifestnou alebo inaparentnou nákazou). Sú vysoko infekčné, prenos sa uskutočňuje väčšinou prostredníctvom
kvapôčkovej infekcie, prípadne prostredníctvom kontaminovaných predmetov. V prípade,
že sa proti nim plošne neočkuje, vyskytujú sa najmä u malých detí, v epidémiách, ktoré sú
od seba oddelené relatívne dlhými obdobiami nižšieho výskytu. Väčšina dospelých tieto
ochorenia prekonala v detskom veku a je voči nim imúnna. Ich prekonanie zanecháva trvalú imunitu a existuje proti nim účinné očkovanie. Tieto ochorenia je možné jednoducho
a relatívne presne popísať prostredníctvom rôznych modifikácii deterministického SIR
modelu.
SIR (Susceptible – Infected – Removed) model je v epidemiológií najstarší, najpoužívanejší a najčastejšie spomínaný model. V roku 1927 autori Kermack a McKendrik (14)
zostavili diferenciálne rovnice SIR modelu, ktoré sú piliermi matematickej epidemiológie.
V jednoduchom SIR modeli je možné populáciu rozdeliť do troch skupín podľa infekčného statusu: S - vnímaví (Susceptible) – zdraví jedinci, ktorých je možné infikovať, I infekční (Infected) – infikovaní jedinci, ktorí sú schopní ochorenie prenášať a šíriť ďalej, R
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- odolní, imúnni (Resistant, Recovered, Removed) – jedinci, ktorí sú imúnni. Nemôžu byť
infikovaní, ani ochorenie prenášať. Najčastejšie sú to jedinci po prekonaní infekcie, ktorá
zanecháva imunitu, alebo po očkovaní.
V tomto type modelu je možné definovať dva typy prechodov medzi stavmi, z S do I
(infikovanie) a z I do R (recovery, vyliečenie, rekonvalescencia). Predpokladajme homogénnu populáciu, v ktorej je rovnaká pravdepodobnosť stretnutia medzi ktorýmikoľvek
dvoma jednotlivcami. Prechod z S do I zahŕňa prenos ochorenia, ktorý je determinovaný
troma hlavnými faktormi: počtom infikovaných, relatívnym množstvom kontaktov (contact
rate) a pravdepodobnosťou prenosu (transmission probability) pri danom kontakte. Súčin
množstva kontaktov a pravdepodobnosti prenosu sa nazýva prenosový parameter β. Inak
povedané β je rýchlosť, ktorou dvaja špecifickí jednotlivci prichádzajú do efektívneho
(ochorenie spôsobiaceho) kontaktu za jednotku času (7) (15).
Pri výskume ochorení z dlhodobého hľadiska je nutné do modelu zahrnúť aj demografické činitele, akými sú pôrodnosť a úmrtnosť. Kľúčovým faktom z hľadiska pretrvávania
a znovuvznietenia epidémií je prílev nových vnímavých jedincov do populácie. Zavedením
demografickej dynamiky do modelu je možné vysvetliť, prečo niektoré ochorenia pretrvávajú v populácií a nedôjde k ich eliminácii z dlhodobého hľadiska.
Predchádzajúci model (SIR) je základný, najjednoduchší a najčastejšie spomínaný model v matematickej epidemiológií. Pri podrobnejšom popise šírenia imunizujúcich ochorení
je potrebné spomínaný modely upraviť, modifikovať. Často používaná modifikácia je zavedenie ďalšieho stavu, napríklad skupiny exponovaných jedincov E (exposed, latent),
ktorí boli infikovaní, ale ešte infekciu neprenášajú (tabuľka 2).
Ďalší používaný spôsob modifikácie je zavedenie skupiny M (maternal imunity), imúnnych novorodencov. V tejto skupine dieťa strávi určitý čas (rádovo niekoľko mesiacov) po
pôrode, kým sa materské protilátky odbúrajú a jedinec sa stane vnímavý (16).
Tabuľka 4. Najčastejšie používané skupiny v kompartmentových modeloch
S Vnímaví (susceptible)
Zdraví jedinci, ktorých je možné infikovať
I
Infikovaní
Infikovaní jedinci, ktorí sú schopní ochorenie prenášať a šíriť
(infected)
ďalej
R Imúnni (resistant)
Zdraví jedinci, ktorí nemôžu byť infikovaní, ani ochorenie prenášať
E Exponovaní (exponed) Jedinci, ktorí boli infikovaní, ale ešte infekciu neprenášajú
M Imúnni novorodenci Novorodenci s dostatočnou hladinou protilátok. Nemôžu byť
(maternal immunity)
infikovaní, ani ochorenie prenášať, ale po istom čase túto skupinu opúšťajú a stávajú sa z nich vnímaví

V prípade, že ochorenie nezanecháva trvalú imunitu, jedinci môžu prejsť opäť po istom
čase do skupiny S, prípadne nezískajú imunitu vôbec a môžu sa nakaziť znova.
V modeloch S(E)IRS jedinec po prekonaní ochorenia získava dočasnú imunitu, ktorú postupne stráca. Tieto modely sa používajú napríklad pre pertussis alebo sezónnu chrípku, pri
ktorej predpokladáme rozšírenie rozličných kmeňov v populácii. V prípade, že jedinec po
prekonaní infekcie nezíska imunitu vôbec (napr. kvapavka), je možné použiť model SIS.
Model SI môže byť použitý napríklad pre predpoveď šírenia vírusu HIV, keď sa nakazený
jedinec už nemôže vyliečiť a šíri ochorenie do konca svojho života.
Základné reprodukčné číslo
Ktorý faktor determinuje, či sa bude ochorenie šíriť, alebo po niekoľkých krokoch zanikne? Základné reprodukčné číslo R0 je definované ako priemerný počet sekundárnych
prípadov zapríčinených jedným infikovaným, ktorý vstúpil do plne vnímavej populácie. Je
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jednou z najdôležitejších epidemiologických charakteristík (parametrov) ochorenia
z hľadiska jeho šírenia. Ak je reprodukčné číslo väčšie ako 1, dochádza k šíreniu ochorenia, ale pokiaľ je menšie ako 1 dochádza k jeho zániku. Jeho hodnota závisí nielen od typu
ochorenia, ale ovplyvňujú ju aj niektoré demografické faktory, vidiecke, vs. mestské prostredie, štruktúra kontaktov a ekonomická vyspelosť populácie. Rozličné ľudské populácie
môžu byť asociované s rozličnými hodnotami základného reprodukčného čísla pre to isté
ochorenie.
Základné reprodukčné číslo je definované v kontexte plne vnímavej populácie, to znamená, že je ho možné použiť pri štúdiu nových infekcií. Ak hovoríme o imunizujúcich
infekciách, s priebehom epidémie rastie množstvo imúnnych jedincov. Vtedy dochádza
k spomaleniu šírenia a počet aktuálnych prenosov bude menší ako je základné reprodukčné
číslo R0. Zadefinujme efektívne reprodukčné číslo (effective reproduction number) Rn, ako
𝑅𝑛 = 𝑅0 𝑆,
kde S je proporcia vnímavých. Táto rovnica ukazuje dôležitý vzťah medzi proporciou vnímavých v populácií potrebnej na šírenie epidémie a základným reprodukčným číslom. Ak
chceme, aby sa ochorenie nešírilo, potrebujeme dosiahnuť, aby efektívne reprodukčné číslo
bolo menšie ako 1. To je možné dosiahnuť vtedy, ak bude proporcia vnímavých menšia
𝑅 −1
ako 1/𝑅0 . Alebo, z opačného pohľadu, stačí, ak v populácií bude 0𝑅 imúnnych. Táto
0

hranica sa nazýva hranicou kolektívnej imunity. V praxi je snaha dosiahnuť túto hranicu
očkovaním, aby došlo k zamedzeniu šírenia ochorení preventabilných očkovaním. Nie je
nevyhnutné, aby boli zaočkovaní všetci jedinci, na to aby sa ochorenie nešírilo, ale je potrebné dosiahnuť hranicu kolektívnej imunity (tabuľka 3). Vtedy sú aj neočkovaní jedinci
chránení prítomnosťou veľkého množstva imúnnych osôb. To však neznamená, že ak sa
náhodou dostanú do kontaktu s infekčnou osobou, že sa nemôžu nakaziť (17).
Tabuľka 5: Základné reprodukčné číslo, hranica kolektívnej imunity a priemerný vek pri
infekcii pre vybrané ochorenia detského veku. (18)
Základné
reprodukčné číslo

Hranica kolektívnej imunity
(%)

Priemerný vek pri infekcii
(roky)

Osýpky

12-17

92 – 94

4–6

Mumps

10-12

90 – 92

6–7

Ovčie kiahne

9-10

89 – 90

7–8

Ružienka

7-8

85 – 88

9 – 11

Ochorenie

Diskusia
V súčasnosti sa stretávame s veľkým napredovaním v oblasti modelovania šírenia infekčných ochorení. S rozvojom výpočtovej techniky a nárastom jej výkonu sa zväčšujú aj
možnosti modelovania a riešenia zložitých rovníc. Problematika modelovania šírenia infekčných ochorení je veľmi populárna, preto je každoročne publikovaných veľké množstvo
prác v tejto oblasti.
Matematické modely zohrali dôležitú úlohu napríklad pri rozhodovaní zdravotníckych
autorít pri objavení sa ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS), (19), vtáčej
chrípky (20), pandemickej chrípky (21), (22) alebo v širšom zmysle aj počas epidémii slintačky a krívačky vo Veľkej Británii, (17) a v mnohých iných prípadoch.
275

AKTUÁLNE PROBLÉMY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA VO VÝSKUME A PRAXI II

V súvislosti s matematickými modelmi v epidemiológii je potrebné spomenúť modely
zaoberajúce sa ekonomickým hodnotením účinnosti rôznych zdravotníckych opatrení, špeciálne očkovania (3) (23). Pred zavádzaním akýchkoľvek preventívnych opatrení je potrebné nejakým spôsobom predpovedať ich účinok, či už vo forme zníženia počtu prípadov
ochorenia, úmrtí, zvýšenia kvality života atď, alebo vo forme ušetrenia finančných prostriedkov v porovnaní s nákladmi. Takýchto modelov je publikovaných veľké množstvo,
ako príklad môžeme spomenúť ekonomické hodnotenie účinnosti očkovania proti varicelle
vo Veľkej Británii (24) v Nemecku (25) a v iných krajinách (26) , (27). Z iných očkovaním
preventabilných ochorení vyberáme napríklad morbili (28), chrípku (29), ľudský papilomavírus (30), a mnoho iných.
Očkovanie je jedno z najúčinnejších preventívnych opatrení v boji proti infekčným chorobám. Na Slovensku je síce zaočkovanosť (v povinnom očkovaní) vysoká a situácia vo
výskyte očkovaním preventabilných ochorení priaznivá, ale aj napriek tomu je vzhľadom
na nárast antivakcinačných aktivít nutné neustávať v úsilí o zachovanie vysokej hladiny
zaočkovanosti (31).
Záver
Je potrebné skúmať vzťahy medzi očkovaním a výskytom chorôb nielen pomocou epidemiologických metód ale i pomocou metód matematického modelovania. Modelovanie
nie je dokonalý spôsob získavania informácii a má svoje nedostatky, ale má aj svoje opodstatnenie. Dá sa použiť vtedy, keď ostatné metódy zlyhávajú či už z finančných, etických
alebo iných dôvodov. Ostáva nám už len dúfať, že získané predpovede sa nebudú príliš
odlišovať od skutočnosti, pomôžu nám pripraviť sa na budúcnosť a uľahčia nám rozhodovanie v otázkach ohľadom očkovania.
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.
APVV – 0096-12.
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