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POHĽAD NA ZDRAVIE 

 

Porovnanie našej krajiny s blízkymi či vzdialenejšími krajinami v Európe je 

vždy inšpiratívne a prináša nové podnety do našej práce.  

Health at a Glance: Europe – je názov spoločnej správy Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskej komisie, ktorú publikovali 23. 

novembra 2016. V poradí IV. vydanie publikácie Health at Glance: Europe predstavuje 

kľúčové ukazovatele zdravotníctva a zdravotných systémov v 28 krajinách EÚ, 5 

kandidátskych krajinách EÚ a 3 krajinách EFTA (Európske združenie voľného 

obchodu). Oproti predchádzajúcim vydaniam obsahuje niektoré nové aspekty:  

1. analýzu prepojenia medzi zdravím obyvateľstva a výsledkami na trhu práce,  

2. posilnenie systémov primárnej starostlivosti v európskych krajinách,  

3. kapitola o pružnosti, efektívnosti a udržateľnosti zdravotných systémov v Európe. 

OECD odhaduje, že ročne zomrie v rámci krajín EÚ približne 550.000 osôb v 

produktívnom veku na následky chronických chorôb (vrátane infarktu myokardu, náhlej 

mozgovej príhody, diabetu a nádorových ochorení), čo stojí ekonomiky EÚ 115 miliárd 

eur ročne (0,8 % HDP). Táto suma nezahŕňa ďalšie straty vyplývajúce z nižšej miery 

zamestnanosti a produktivity ľudí žijúcich s chronickými zdravotnými ťažkosťami. 

Včasná diagnostika a lepšia liečba podstatne prispeli k zníženiu podielu osôb, 

ktoré týmto chorobám podľahnú. Mnohé krajiny, najmä v strednej a východnej Európe, 

v tomto trende zaostávajú. Slovenská republika v porovnaní s inými členskými 

krajinami EÚ má vysoký počet predčasných úmrtí a stratených potenciálnych 

produktívnych rokov, ako aj vysokú mieru hospitalizácií.  

Pozitívne pre Slovenskú republiku v porovnaní s ostatnými krajinami je nízka 

prevalencia demencie či HIV, ako aj počet obyvateľov užívajúcich drogy.  
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Slovenská republika je jediná európska krajina, v ktorej sa za posledných 15 

rokov znížil počet zdravotných sestier zo 7,8 na 5,8 na 1000 obyvateľov. Publikácia 

OECD poukazuje na to, že existujú veľké rozdiely medzi očakávanou dĺžkou života 

nielen medzi krajinami EÚ, ale aj rozdiely v rámci jednotlivých krajín – medzi 

najbohatšími a najchudobnejšími, aj medzi obyvateľmi najvzdelanejšími a najmenej 

vzdelanými. 

 Po svetovej finančnej kríze v roku 2008 taktiež narástol  počet obyvateľov EÚ s 

nízkymi príjmami, ktorí priznali, že majú obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti 

z finančných dôvodov. Ako povedal generálny tajomník OECD A. Gurría počas 

uvedenia publikácie v Bruseli:  „Je potrebné sa viac snažiť, aby sa zmiernili nerovnosti 

v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti a jej kvalita. Európske zdravotnícke 

systémy musia byť oveľa efektívnejšie pri distribúcií finančných zdrojov, aby sa to v čo 

najväčšej miere premietlo na výsledkoch v oblasti zdravia a prevencie.“ 

Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín V. Andriukaitis dodal, že v krajinách 

EÚ zomierajú ľudia každý rok na preventabilné choroby, spojené s rizikovými faktormi, 

ako je fajčenie či obezita.  

Health at Glance: Europe poukazuje aj na pomalý rast v zdravotníckych 

výdavkoch v mnohých krajinách EÚ v roku 2015, ktoré spolu predstavovali 9,9 % HDP 

EÚ. V Nemecku, Švédsku a Francúzsku dosiahli tieto výdavky 11 % HDP, a v 

krajinách východnej Európy sa pohybovali len na úrovni od 5 % do 6 % HDP. Výdavky 

na zdravotníctvo predstavujú v Slovenskej republike 7 % HDP, čo nás radí na 21. 

miesto. Vo všetkých krajinách EÚ sa očakáva, že výdavky na zdravotníctvo sa v 

najbližších rokoch zvýšia, a to najmä kvôli starnutiu populácie ako aj rozšíreniu nových 

diagnostických a liečebných technológií.  
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Health at a Glance: Europe je výsledkom obnovenej spolupráce medzi OECD a 

Európskou komisiou v rámci širšej iniciatívy, ktorej účelom je podporiť členské štáty 

EÚ, aby tvorba zdravotnej  politiky bola založená na dôkazoch.  

Lepšie verejné zdravotníctvo, dôsledná preventívna politika, ako aj účinnejšia 

zdravotná starostlivosť by podľa najnovšej publikácie OECD a Európskej komisie 

ušetrili stovky tisíc životov a miliardy eur každý rok. Je na nás, aby sme tento dokument 

analyzovali z pohľadu verejného zdravotníctva a hľadali východiská ako zlepšiť daný 

stav.   

 

      MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH 
                                                         vedúca redaktorka 
                                  FVZ SZU, Katedra preventívnej a klinickej medicíny 
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ABSTRAKT 

 
 Materiály, ktoré sa momentálne najviac považujú za technologický „vrchol“ a sú 

svojimi vlastnosťami najviac preferované a používané v mnohých oblastiach, sú 

nanomateriály -  pozostávajúce z nanočastíc, ktorých aspoň jeden rozmer je menší než 

100 nm. Nanočastice sa vyrábajú predovšetkým prostredníctvom riadenej chemickej 

reakcie, zatiaľ čo prirodzene sa vyskytujúce nanočastice sa generujú pri erózii 

a chemickej degradácii živých a neživých materiálov.  

Nanomateriály, ktoré sa v súčasnosti najviac používajú sú: dioxid titaničitý, nanooxid 

zinočnatý, fullerény, uhlíkové nanorúrky a nanostriebro. Dochádza k rýchlemu vývoju 

ďalších nových nanomateriálov a nových použití.  
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 Mnohé nanomateriály sa uplatňujú v inovatívnych aplikáciách, ako sú 

katalyzátory, elektronika, solárne panely, batérie. Takisto nachádzajú uplatnenie 

v biomedicíne. Nanočastice majú často fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré sú veľmi 

odlišné od tých istých materiálov väčších rozmerov. Môžu sa meniť v prítomnosti 

niektorých chemických látok. Zloženie nanočastíc a chemické procesy, ktoré prebiehajú 

na ich povrchu, môžu byť veľmi zložité. Nanočastice môžu zostať voľné, alebo spolu - 

organizované v skupine, v závislosti na príťažlivej a odpudivej sile a vzájomnej 

interakcii medzi nimi. So zvyšujúcou sa možnosťou modifikovať morfológiu a povrch 

nanomateriálov, vznikajú ich nové technologické vlastnosti. Pritom zostáva neisté, do 

akej miery sa tiež zmenia ich vlastnosti toxikologické. Z výsledkov niektorých 

krátkodobých štúdií na zvieratách sa zvýšili obavy z vyrobených nanomateriálov. Bola 

tam totiž zdanlivá podobnosť medzi amfibolovým azbestom a niektorými 

multistennými uhlíkovými nanorúrkami (MWCNT). Niektoré experimentálne štúdie 

napovedajú, že nanočastice môžu predstavovať potenciálne riziko, ako sú zápalové 

reakcie, genetické poškodenia a karcinogénne procesy. 

Kľúčové slová : použitie nanočastíc, fyzikálno–chemické a biologické vlastnosti 

nanočastíc, toxicita nanočastíc, nanotechnológie. 

 

ÚVOD 

 Materiály, ktoré sa momentálne najviac považujú za technologický „vrchol“ a sú 

svojimi vlastnosťami najviac preferované a používané v mnohých oblastiach sú 

nanomateriály -  pozostávajúce z nanočastíc, ktorých aspoň jeden rozmer je menší než 

100 nm. Nanočastice nazývané ako ultrajemné  -  sú definované ako častice o veľkosti 

<100 nm vo všetkých rozmeroch (Kreyling et al., 2002). 
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  Vlastnosťami, biologickými účinkami a vplyvom na zdravie nanočastíc (NČ) sa 

zaoberá veľa vedeckých tímov, nakoľko nanočastice sa už používajú v praxi bez toho, 

aby prebehlo dostatočné množstvo relevantných štúdií o ich nezávadnosti na ľudské 

zdravie. Nanomateriály a nanotechnológie sa používajú v mnohých oblastiach, napr.: 

v elektrotechnike, elektronike, optike, strojárenstve, stavebníctve, textilnom, 

chemickom, potravinárskom, automobilovom, kozmickom a vojenskom priemysle 

a v nemalej miere majú zastúpenie aj v medicíne. Európska komisia sa opatrne 

vyjadruje, či existujúca legislatíva je dostatočná, čo sa týka ochrany pred rizikami 

nanotechnologicky pripravovaných produktov (Euractiv, 2009;  Hrašková a kol., 2014). 

 Existuje však aj reálna obava z neznámych zdravotných dôsledkov 

 nanomateriálov – teda nanočastíc, z  ktorých sú vyhotovené, a to z toho dôvodu, že by 

sa mohla zopakovať situácia, ako u azbestovej expozície, keď až po mnohých 

desaťročiach jeho používania v mnohých priemyselných oblastiach, sa zistili jeho 

škodlivé účinky na zdravie, najmä na respiračný trakt, kedy boli v prípade expozície 

azbestu zistené ochorenia u ľudí ako: pleurálne hyalinózy, azbestózy, bronchiálne 

karcinómy, mezoteliómy (Hurbánková, 1999). 

 Nanotechnológie zažívajú v posledných rokoch obrovský rozvoj, ktorý sa 

premieta aj do bežného života celej spoločnosti. Nanotechnológia je veda o vývoji, 

výrobe a používaní materiálov a zariadení, ktoré pozostávajú z  nanočastíc. 

Nanotechnológie majú potenciál významne ovplyvniť spoločnosť, pretože sa používajú 

napríklad v informačných, komunikačných a ďalších už spomínaných odvetviach. 

 Avšak, novovytvorené nanočastice majú veľmi rozdielne vlastnosti a účinky 

v porovnaní s rovnakým materiálom väčších rozmerov (napr. mikro rozmerov). Môžu 

predstavovať nové zdravotné riziká pre človeka a ďalšie živočíšne druhy, či rastliny.  
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 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. Okrem toho sa môžu tieto nanočastice dostať 

a pretrvávať v životnom prostredí a ovplyvňovať ho (Allhoff et al., 2010).  

 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA NANOČASTÍC 

 Primárne nanočastice môžu vznikať:  

a) prirodzene, uvoľňujú sa samovoľne v priemyselných alebo domácich procesoch, ako 

je varenie, výrobné procesy, doprava, sopečná činnosť, spaľovanie. Nanočastice, ktoré 

sa nachádzajú v ovzduší, vznikajú napr. po výbuchu sopky, pri požiaroch a spaľovaní 

najmä fosílnych palív (palivo do automobilov, uhlie), pri priemyselných činnostiach 

(smog), pri zváraní (zváračské dymy), pri fajčení (pevné častice z dymu cigariet, ktoré 

dýchajú fajčiari i pasívni fajčiari atď.). 

b) Môžu byť špeciálne priemyselne vyrobené pre spotrebiteľské výrobky a vyspelé 

technológie. 

 Nanočastice sa vyrábajú predovšetkým prostredníctvom riadenej chemickej 

reakcie, zatiaľ čo prirodzene sa vyskytujúce nanočastice sa generujú pri erózii 

a chemickej degradácii živých a neživých materiálov (Allhoff et al., 2010; Hrašková 

a kol., 2015; Hurbánková, 2012;  Hurbánková a kol., 2015). 

 

SÚČASNÝ STAV 

Celkové množstvo nanomateriálov, ktoré sa každoročne dostáva na svetové trhy, 

sa odhaduje približne na 11 miliónov ton a ich trhová hodnota dosahuje okolo 

20 miliárd EUR. Spomedzi nanomateriálov, ktoré sú v súčasnosti na trhu, sú zďaleka 

najviac zastúpené sadze (carbon black) a amorfný oxid kremičitý.  
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Spolu s niekoľkými ďalšími nanomateriálmi sú na trhu už desaťročia a uplatňujú 

sa v širokej škále použití (European Commission, 2012). Medzi nanomateriály, ktoré 

v súčasnosti priťahujú najviac pozornosti patria dioxid titaničitý, nanooxid zinočnatý, 

fullerény, uhlíkové nanorúrky a nanostriebro. Tieto materiály sa na trhu predávajú 

v jednoznačne menších množstvách než tradičné nanomateriály, ale ich využitie rýchlo 

narastá. Dochádza k rýchlemu vývoju ďalších nových nanomateriálov a nových použití.  

Mnohé nanomateriály sa uplatňujú v inovatívnych aplikáciách, ako sú 

katalyzátory, elektronika, solárne panely, batérie. Nachádzajú uplatnenie v biomedicíne, 

okrem iného na účely diagnostiky a liečby nádorov. Prínosy nanomateriálov sú 

rôznorodé –zachraňujú životy, prinášajú prevratné objavy, ktoré umožňujú nové 

využitia alebo znižujú vplyv na životné prostredie a zlepšujú funkčnosť výrobkov 

každodennej potreby (Allhoff et al., 2010). 

 

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI  NANOČASTÍC 

 Nanočastice sa vyznačujú unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami 

(magnetické, optické, elektronické, tepelné, mechanické a  iné). Nanočastice majú často 

fyzikálne a chemické vlastnosti, ktoré sú veľmi odlišné od tých istých materiálov 

väčších rozmerov. Môžu sa meniť v prítomnosti niektorých chemických látok. Zloženie 

nanočastíc a chemické procesy, ktoré prebiehajú na ich povrchu, môžu byť veľmi 

zložité. Nanočastice môžu zostať voľné, alebo spolu - organizované v skupine, v 

závislosti na príťažlivej a odpudivej sile a vzájomnej interakcii medzi nimi (Allhoff et 

al., 2010).   

  Spôsob, akým sú primárne častice vzájomne prepojené, určuje, či predstavujú 

agregáty alebo aglomeráty. Agregáty vznikajú spojením primárnych častíc prepojených 

molekulovými väzbami, ktoré sú pevnejšie, zatiaľ čo aglomeráty sú tvorené spojením 
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primárnych častíc prepojených Van der Waalsovými silami, ktoré tvoria slabšie väzby. 

Agregáty aj aglomeráty môžu obsahovať totožné alebo rozdielne primárne častice, ktoré 

môžu tvoriť buď homogénne zhluky (aglomeráty) alebo heterogénne agregáty.  

Primárne častice môžu byť chemicky upravené, čo mení aj ich povrch (Maynard, 

Aikten, 2007; Kaluza et al., 2009).  

 Povrchová plocha častíc a rozhranie sú dôležité faktory nanomateriálov. 

Vzhľadom k tomu, ako sa veľkosť častíc znižuje, pomer atómov nachádzajúcich sa na 

povrchu v súvislosti s pomerom atómov vo vnútri sa zvyšuje, a v dôsledku toho, častice 

v rozmedzí nanometrov sú viac reaktívne. Z hľadiska zdravotných účinkov, reaktívne 

skupiny na povrchu častíc môžu modifikovať toxikologické vlastnosti (Borm et al., 

2006; Oberdorster et al., 2005; Kaluza et al., 2009). 

 Biologické účinky spôsobené depozíciou nanočastíc súvisia s ich fyzikálno-

chemickými parametrami. Nanomateriály môžu mať rôzny vplyv na zdravie, ak sú 

porovnané s väčšími rozmermi častíc podobného chemického zloženia. Poznatky o 

fyzikálnych a chemických vlastnostiach, ako je rozmer častíc, morfológia, zloženie 

častíc, povrchová plocha, koncentrácia častíc, povrchová chémia a reaktivita častíc sú 

obzvlášť dôležité pre účely hodnotenia rizika (Maynard, Aikten, 2007; Kaluza et al., 

2009; Donaldson et al., 2001; Oberdorster, 2000).  

 Murdock so spoluautormi (2007)  zdôrazňuje, že pred vykonaním štúdií by mala 

byť vykonaná adekvátna charakterizácia fyzikálno-chemických vlastností, ktoré by 

vyhodnotili možné riziko: 

 veľkosti častíc a distribúcia častíc (za mokrého stavu) a povrchová plocha (za 

sucha) v príslušných médiách používaných pri expozícii, 

 kryštalickej štruktúry / kryštalickosť 

 stavu agregácie v príslušných médiách,  
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 zloženia / povrchového obalu,  

 povrchovej reaktivity, 

 metódy syntézy nanomateriálov a/alebo prípravy vrátane po-syntetickej 

modifikácií (napr. neutralizácia ultrajemných častíc TiO2),  

 čistoty vzorky. (Murdock et al., 2007) 

 

TOXICITA NANOČASTÍC 

 So zvyšujúcou sa možnosťou modifikovať morfológiu a povrch nanomateriálov, 

vznikajú ich nové technologické vlastnosti. Pritom zostáva neisté, do akej miery sa tiež 

zmenia ich vlastnosti toxikologické. Z toxikologického hľadiska je obzvlášť dôležitá 

rozpustnosť nanomateriálov v telesných tekutinách, pretože ak sú ťažko rozpustné, 

zachováva sa ich nanoštruktúra aj po kontakte s ľudským telom (Kaluza et al., 2009). 

 Genotoxická charakteristika rôznych typov častíc bola predmetom niekoľkých 

štúdií, ktoré sa zaoberali objasnením takých vlastností nanočastíc, ktoré zohrávajú úlohu 

súvisiacu s patogenitou. Avšak mechanizmy, ktoré indukujú genotoxicitu NČ - ako 

jedinečný komplex - ostávajú neobjasnené a sú porovnateľné s rozpustnými 

genotoxickými/ karcinogénnymi komponentmi, z hľadiska ich fyzikálnych a 

chemických vlastností (Schins, 2002; Iwai et al., 2000).  

Genotoxicita NČ vznikajúcich pri spaľovaní - CDNP (Combustion-derived 

nanoparticles): Existujú dôkazy, že naftové splodiny, NPCB (Nanoparticles of carbon 

black) a zváračské dymy sú pre človeka alebo potkany karcinogénne. DEP (Diesel 

exhaust particles - častice výfukových plynov vznetových motorov) sa skladajú z 

uhlíkového jadra s adsorbovanými PAH-mi (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - 

polycyklické aromatické uhľovodíky), chinónmi a  „prechodnými“ kovmi.  
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Genotoxicita môže byť preto spôsobená priamou interakciu s PAH-mi, ktoré, 

ako je známe, spôsobujú vznik DNA aduktov, alebo alternatívne sa to môže udiať cez 

poškodenie DNA vlákien v dôsledku produkcie reaktívnych kyslíkových radikálov, 

generovaných „prechodnými“ kovmi (Dybdahl et al., 2004; Antonini, 2003; Hrašková 

a kol., 2015). 

 Častice sadzí sú zvyčajne takmer bez adsorbovaných organických zlúčenín a je 

preukázané, že vyvolávajú pľúcne nádory u potkanov po instilácii alebo inhalačnej 

expozícii. Táto nepriama (sekundárna) cesta genotoxicity zahŕňa fenomén preťaženia 

pľúc časticami v dôsledku chronického zápalu a tým aj nadmernú produkciu ROS 

(reaktívne kyslíkové druhy), čo vedie k poškodeniu DNA. Štúdia Knaapen et al, 

preukázala, že ko-inkubácia buniek pľúcneho epitelu potkanov s aktivovanými 

neutrofilmi in vitro stimuluje tvorbu oxidačných DNA lézii 8-OH-dG (Knaapen et al., 

1999; Godschalk et al., 2000; Maeng et al., 2003). 

 Pri genotoxickom účinku zváracích dymov sa zistilo, že niektoré z hlavných 

zložiek výparov zo zvárania obsahovali železo, mangán, chróm a čiastočne šesťmocný 

chróm Cr (VI), ktorý preukázal zvýšenie hladiny 8-OH-dG (8-hydroxy-2' – 

deoxyguanosine /8-hydroxi2' – deoxiguanozín) u potkanov po inhalačnej expozícii. Yu 

a jeho spolupracovníci dokázali, že potkany vystavené po dobu 30 dní zváracím dymom 

z ručnej kovovej oblúkovej nerezovej ocele (MMA-SS -  Manual Metalarc Stainless 

Steel / ručná kovová oblúková nerezová oceľ) mali zvýšené poškodenie DNA, merané 

kvantitatívnou analýzou a imunohistochémiou na 8-OH-dG (Yu et al., 2004; Van 

Maanen et al., 1999; Hurbánková a kol., 2015). 

 Štúdia skúmajúca genotoxickú kapacitu popolčeka zo spaľovania uhlia poukázala 

na dôležitý význam rozmeru častíc a uvoľňovania železa, čo vedie k tvorbe radikálov a 

oxidatívnemu poškodeniu DNA, ako aj k zvýšenej výmene sesterských chromatidov v 
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lymfocytoch periférnej krvi u pracovníkov profesionálne exponovaných popolčeku zo 

spaľovania uhlia (Prahalad et al., 2001; Kleinjans et al., 1989; Brook et al., 2003).   

 Bolo dokázané, že aktivácia bunkových signálnych dráh vedúcich k 

uvoľňovaniu prozápalových cytokínov prispieva k toxicite vyvolanej nanočasticami. 

Akútna zápalová odpoveď v reakcii na liečbu nanočasticami môže mať za následok 

poškodenie DNA pomocou epigenetických zmien a zohráva dôležitú úlohu v procese 

karcinogenity. Okrem ich zloženia, veľká povrchová plocha nanočastíc môže tiež 

navodiť tvorbu ROS (Reactive Oxygen Species  /reaktívne kyslíkové druhy). 

  Nanočastice zlata sú schopné vyvolať poškodenie DNA nepriamo 

prostredníctvom oxidačného stresu, a takisto bola u nich preukázaná závislosť od 

veľkosti častíc a / alebo typu buniek. Jeden z mechanizmov toxicity  sprostredkovanej 

nanočasticami je indukcia oxidačného stresu, ktorý môže vyvolať poškodenie DNA 

tým, že zvyšuje intracelulárne ROS (Neeraj, 2013). 

 Nedávna štúdia ukázala, že nanočastice zlata, ktoré sú veľkosti 20 nm vyvolávajú 

štatisticky významné oxidačné poškodenia DNA aj pri koncentráciách takých nízkych 

ako 25 µg/ml. Súvislosť železa s rakovinou je už dlhšie známa, a to na základe 

oxidačného stresu, ktorý spôsobuje peroxidáciu lipidov a priame poškodenie DNA 

a proteínov. Vznik sarkómu a pleomorfického sarkómu u potkanov bol spojený s 

chronickým „preťažením“ železa po intramuskulárnej injekcii komplexu dextránu 

železa (Neeraj, 2013). 

 Aj keď pomocou nanotechnológií a povrchovej plochy nanočastíc je uľahčená 

diagnostika, podávanie liekov a liečba pľúcnych ochorení, môžu tieto pôsobiť toxicky 

ak sa ukladajú v pľúcach. Pľúcna toxicita nanočastíc tvorí rozsiahlu oblasť aktívneho 

výskumu.  
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Ľudské pľúca sú exponované nanočasticiam prostredníctvom niekoľkých ciest, a 

to náhodným vdýchnutím zo životného prostredia, úmyselným podávaním inhaláciou 

alebo systémovým doručovaním.  

Väčšina anorganických nanočastíc nie je biologicky odbúrateľná, a niektoré z nich sú 

zložené z rizikových prvkov, ako napríklad ťažkých kovov prítomných v QDS 

(Quantum Dots/(kvantové bodky). 

Niektoré NČ sú inertné a pravdepodobne benígne, ako napr. zlato, ale napr. 

nanočastice typu CNT (Carbon Nanotube /uhlíkové nanorúrky)  sú známe tým, že pri 

dlhodobej expozícii majú nepriaznivé účinky na pľúcne štruktúry a funkcie. Na základe 

toxických nežiaducich účinkov niektorých NČ vzniká pľúcny zápal, fibróza, karcinóm 

atď. (Neeraj, 2013; Hurbánková et al., 2013). 

 Pre posúdenie toxicity bežne používaných nanomateriálov v spotrebnom tovare 

(napr. striebro, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, oxid kremičitý) je k dispozícii mnoho 

poznatkov. Týmto informáciám predchádzali roky skúmania nanočastíc v pracovnej 

a environmentálnej expozícii. Mnoho z oxidov kovov, ktoré zahŕňajú častice 

s veľkosťou v rozsahu nanometrov, sa používa pri výrobe a komerčnom upotrebení. 

Existuje množstvo výskumov zaoberajúcich sa nanočasticami nachádzajúcimi sa v 

ovzduší (napr. ultrajemné častice), ktoré poukazujú na mnohé účinky (zápaly 

respiračného systému, fibróza, alebo kardiovaskulárne ochorenia) - podobné tým, ktoré 

sa vyskytujú aj pri iných nanočasticiach, vrátane CNT- nanorúrok (Tsuji et al., 2011).  

 Stredobodom záujmu toxicity nanorúrok je ich potenciál zhlukovať sa do 

väčších vlákien, kedy by sa mohli správať podobne ako azbest. Súčasný výskum 

Národného inštitútu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (NIOSH - National 

Institute for Occupational Safety and Health/Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu 

zdravia) naznačuje možnosť jednostenných uhlíkových nanorúrok (CNT) interferovať 



74 

s DNA replikáciou cez nové interakcie s vretenovými formáciami počas fázy 

mitotického delenia bunky. Aj keď in vitro systémy postrádajú normálnu bunkovú 

obranu, pri výskumoch zdravotných účinkov novovyrábaných nanomateriálov môžu 

prispieť k zisteniu mechanizmov toxicity (Sargent et al., 2010; Tsuji et al., 2011). 

 Z výsledkov niektorých krátkodobých štúdií na zvieratách sa zvýšili obavy z 

vyrobených nanomateriálov. Bola tam totiž zdanlivá podobnosť medzi amfibolovým 

azbestom a niektorými multistennými uhlíkovými nanorúrkami (MWCNT). Sedem dní 

po vpichu MWCNT do telových dutín myší, boli pozorované lézie, označované ako 

premezoteliómy. Uhlíkové nanorúrky sa môžu značne líšiť tvarom a ďalšími 

vlastnosťami. Dôkazy nasvedčujú tomu, že lézie môžu súvisieť s vlastnosťami 

aglomerovaných MWCNT, ktoré sú rozmermi podobné toxickým amfibolových 

vláknam azbestu. Tie sú skôr dlhé a rovné než krátke alebo spletené (Poland et al., 

2008; Muller et al., 2009; Tsuji et al., 2011). 

  Aby sa zistili vlastnosti určujúce toxicitu nanomateriálov, sú potrebné dlhodobé 

štúdie zachytávajúce širokú škálu rôznych jednostenných a mnohostenných uhlíkových 

nanorúrok. Sú tiež potrebné vyhodnotenia u nižších hladín dávok, lebo sa predpokladá, 

že väčšina štúdií používa pomerne vysoké dávky. Štúdia biopersistence nižších dávok 

by pomohla pochopiť potenciálne dlhodobú toxicitu CNT. In vitro dôkazy naznačujú, že 

uhlíkové nanorúrky - CNT môžu byť katalyticky rozkladané enzýmami v ľudských 

bunkách alebo tekutinách, a tiež, že biologicky degradované uhlíkové nanorúrky 

nevytvárajú typické zápalové reakcie u myší, keď sú vdýchnuté do pľúc (Kolosnjaji-

Tabi et al., 2010;  Kagan et al., 2010; Tsuji et al., 2011). Významnú úlohu zohráva 

zloženie NČ, ich zložiek ako sú kovy a endotoxíny.  
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  Veľa informácií vzťahujúcich sa k toxicite ultrajemných častíc bolo získaných zo 

štúdií s nízkymi dávkami a na nízku rozpustnosť NČ (jeden priemer menší než 100 nm), 

ako sú uhlíkové nanočastice (sadze – carbon black), polystyrén a TiO2. Tieto a mnoho 

iných štúdií dokazujú, že ak sa priemer častíc znižuje, potenciál navodenia oxidačného 

stresu sa zvyšuje. Toxicita NČ je ovplyvniteľná ich výrobou (ak majú väčšiu 

rozpustnosť, menšiu bioperzistenciu, sú povlečené, napr. polyethylénglykol - PEG 

a ktoré sú dobre makrofágmi fagocytovateľné) (Tsuji et al., 2011; Hurbánková a kol., 

2013; Hurbánková a kol., 2014). 

 Štúdie Browna a kolektívu (2001), ktorí použili polystyrénové guličky  a  Duffina 

so spoluautormi (2002), ktorí použili carbon black, polystyrénové guličky a TiO2  

rôznych rozmerov, ukázali jasný lineárny vzťah medzi povrchovou plochou dávky 

častíc instilovaných do pľúc a schopnosťou navodiť zápal – nárastom počtu neutrofilov 

18 hod., po instilácii. Stoeger so spolupracovníkmi (2006) identifikovali spojitosť medzi 

povrchovou plochou a schopnosťou 6-tich rozličných karbónových častíc navodiť zápal 

pľúc u myší. V tejto štúdii identifikovali prahovú dávku instilovaných častíc – 20 cm2  

povrchovej plochy. Pri nižšej povrchovej ploche častíc akútne zápalové odpovede 

nezistili.  

 Podobná štúdia bola popísaná Tranom a kol. (2000), ktorí vpravili TiO2 a bárium 

sulfátové častice do pľúc potkanov, ale v tejto štúdii prahová dávka na vyvolanie zápalu 

bola medzi 200 - 300 cm2. Rozdiel objasňujú veľkosťou a iným druhom zvierat. Tento 

autor a kol. zistili, že dávka s povrchovou plochou 1 cm2 vyvolá zápal pľúc na ploche 1 

cm2. Vysvetlenie pre vzťah medzi povrchovou plochou častíc a zápalom je, že pomer 

povrch/rozsah sa v nízkom dosahu dramaticky mení a že povrchová plocha je priamo 

úmerná množstvu atómov na povrchu častíc (Brown et al., 2001; Duffin et al., 2002; 

Tran et al., 2000; Stoeger et al., 2006). 
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ZÁVER 

 Nakoľko nanočastice (o rozmere menšom než 100 nm) majú iné kvalitatívne a 

fyzikálno-chemické vlastnosti, než ten istý materiál pozostávajúci z väčších častíc, 

môžu sa líšiť aj biologickými účinkami, čo si vyžaduje toxikologické hodnotenie pri ich 

zavedení do praxe. Už niektoré experimentálne štúdie napovedajú, že môžu 

predstavovať potenciálne riziko, ako sú zápalové reakcie, genetické poškodenia 

a karcinogénne procesy. 

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, štúdium nanočastíc z hľadiska ich 

fyzikálno-chemických a biologických vlastností, ako aj  účinkov na ľudský organizmus 

je vysoko aktuálne, nakoľko novovytvorených NČ stále pribúda a používajú sa aj bez 

toho, aby sme poznali ich potenciálne riziko. Preto akýkoľvek získaný výsledok 

z výskumu nanočastíc môže prispieť k prípadnému zabráneniu ohrozenia zdravia v 

dôsledku environmentálnej alebo profesionálnej expozície.  
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ABSTRAKT 

V príspevku sme analyzovali pripravenosť štátu na sledovanie kontaminácie 

životného prostredia rádionuklidmi a prezentovali výsledky monitorovania jednotlivých 

zložiek životného prostredia na území SR po havárii v Černobyle. Diskutujeme možné 

vplyvy na zdravie obyvateľstva a zároveň prezentujeme prijaté potrebné nápravné 

opatrenia pre obyvateľstvo a kritické skupiny z obyvateľstva.                                                               

Kľúčové slová : kontaminácia životného prostredia, radiačná záťaž, zdravotné účinky, 

ochranné opatrenia 

 

ÚVOD 

 Dňa 26.04.1986 o 01.23 hod. prišlo pri plánovanom experimente na 4. bloku 

jadrovej elektrárne v Černobyle k najväčšej havárii jadrového zariadenia v histórii. Po 

výbuchu reaktora a dlhotrvajúceho následného požiaru uniklo do životného prostredia 

veľké množstvo rádionuklidov s vážnymi radiačnými dôsledkami na jeho okolie. 

Zvýšenie radiácie však bolo merateľné do značnej vzdialenosti aj vo väčšine 

európskych štátov. Organizácia monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí, vo 

vtedajšej ČSSR, bola zabezpečovaná Ministerstvom zdravotníctva ČSR a SSR.  



80 

Štátny dozor bol  realizovaný činnosťou hygienických staníc, odborníkov 

radiačnej ochrany a jadrovej bezpečnosti v špecializovaných zariadeniach, pričom 

riadením boli poverené Odbor hygieny záření Institutu hygieny a epidemiológie v Prahe 

(IHE) a Odbor hygieny žiarenia na Výskumnom ústave preventívneho lekárstva 

v Bratislave (VÚPL). Zainteresovaní odborníci boli dobre oboznámení s problematikou 

radiačných nehôd a príslušnými medzinárodnými dokumentmi ICRP, MAAE, WHO, 

UNSCEAR.  

Po spustení bloku V1 v elektrárni Jaslovské Bohunice (1980) bola vydaná 

príručka pre civilnú obranu CO-51-6 „Ochrana obyvatelstva a opatření v národním 

hospodářství pri radiační havárii JEZ“, ktorá už počítala s možnosťou nadprojektovej 

havárie na území republiky a obsahovala aj smerné hodnoty (úrovne dávok), ktorých 

dosiahnutie, resp. prekročenie vyžaduje zavedenie opatrení na ochranu obyvateľstva. 

Následne bola ustanovená Komisia vlády ČSSR (VHK) pre koordináciu opatrení pri 

radiačnej havárii jadrovoenergetického zariadenia (JEZ), ktorej štatút bol schválený 

vládou ČSSR v decembri 1981. V roku 1985 bol parlamentom ČSSR schválený aj štatút 

Radiačnej monitorovacej siete ČSSR (RMS), ktorá bola rozvíjaná spoločne až do roku 

1991. Po rozdelení republiky, transferom Uznesenia vlády bola vytvorená Komisia 

vlády SR pre radiačné havárie (KRH SR) a jej štatút  schválený Uznesením vlády 

v roku 1991.  

 

SITUÁCIA NA SLOVENSKU PO HAVÁRII V ČERNOBYĽSKEJ 

ELEKTRÁRNI 

Prvý presun kontaminovaných vzdušných más nad naše územie bol 

zaregistrovaný v noci z 29.04. na 30.04.1986 v rámci kontinuálnych kontrolných meraní 

v okolí našich JEZ (jadrovoenergetických zariadení) a následne už v ranných hodinách 
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začali merania aj na Odbore hygieny záření IHE Praha, Odbore hygieny žiarenia VÚPL 

v Bratislave a niektorých odboroch HŽ KHS (Hygieny žiarenia Krajských hygienických 

staníc).   

Dňa 30.04.1986 začala svoju činnosť aj VHK, ktorá až do 08.05.1986 zasadala 

každodenne. Na svojom prvom zasadaní VHK rozhodla, že všetky kompetentné 

organizácie v ČSSR zabezpečia až do odvolania sledovanie kontaminácie ŽP (životného 

prostredia). Výsledky monitorovania z územia SSR sa zhromažďovali na Odbore 

hygieny žiarenia VÚPL v Bratislave a po ich vyhodnotení boli následne odovzdávané 

Hlavnému hygienikovi SSR a Ústrediu monitorovacej siete ČSSR.  

Prvým rozhodnutím VHK bolo, aby všetky kompetentné organizácie (na 

Slovensku to boli VÚPL Bratislava, VÚJE J. Bohunice, KHS Bratislava, KHS B. 

Bystrica, MFF UK Bratislava, ÚRVJT Košice a SHMÚ Bratislava) zabezpečili až do 

odvolania sledovanie príkonu dávky gama žiarenia v prízemnej vrstve atmosféry, 

sledovanie mernej aktivity jódu a sumárnej aktivity beta vo vzduchu. Súčasne sa začalo 

so sledovaním objemovej aktivity aerosólov, spadov (mokrých i suchých), vody 

a vodných tokov, pôdy a porastu. Začalo sa s odberom vzoriek v potravinovom reťazci 

(mlieko, mäso, zelenina, ovocie). Osobitná pozornosť bola venovaná kontaminácii 

ovčieho mlieka 131J, ako jednej z hlavných zložiek potravinového reťazca kritickej 

skupiny obyvateľstva.  

Odber vzoriek mlieka a mäsa zabezpečovala Štátna veterinárna správa MPVŽ 

SSR, obilia a vody MLVH SSR prostredníctvom krajských poľnohospodárskych 

nákupných stredísk a Povodí riek SSR. Odber vzoriek zeleniny, ovocia a pôdy 

zabezpečovali Okresné hygienické stanice. Vzorky odoberané zo spádových oblastí 

bratislavského a košického kraja boli merané a vyhodnocované na VÚPL v Bratislave.  
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Monitorovanie jednotlivých zložiek životného prostredia a potravinového 

reťazca sa vykonávalo prevažne gamaspektrometrickými meraniami, ktoré umožnili 

kvantitatívnu, ako aj kvalitatívnu analýzu. V priebehu monitorovania bolo 

identifikovaných celkovo 27 rádionuklidov, pričom na obdržanej dávke sa významne 

podieľali len rádionuklidy 131I, 134Cs a 137Cs. Vzhľadom na dobu polpremeny 

rádionuklidu 131I, od júla 1986, 90 % efektívnej dávky obyvateľstva bolo z expozície 

rádionuklidmi cézia.  

Monitorovaním boli zaznamenané celkovo 3 prísuny kontaminovaných 

vzdušných más (v noci z 29.04. na 01.05. zo severovýchodu, 03.-04.05 z juhovýchodu a  

07. - 08.05.z juhovýchodu), pričom prvý a tretí prísun bol zaznamenaný všetkými 

stanicami v ČSSR, druhý prísun bol detegovaný len na Slovensku 

Na základe prvých výsledkov meraní príkonu dávky (PD) v ovzduší, aktivity 

rádionuklidov v aerosóloch a v spáde bol realizovaný prvý, silne konzervatívny odhad 

radiačnej záťaže obyvateľstva Slovenska. Efektívny dávkový ekvivalent pre 

priemerného obyvateľa SR z externého ožiarenia, počítaný s využitím matematických 

modelov odporúčaných WHO a MAAE, bol stanovený na 0,45 mSv,  čo je  hlboko pod 

hodnotami pre zavedenie neodkladných ochranných opatrení (ukrytie, evakuácia 

a obmedzenie pohybu na voľnom priestranstve) odporúčanými ICRP 40 

a implementovaných aj v príručke pre civilnú obranu CO-51-6, preto hlavní hygienici 

nevydali pokyn na ich zavedenie. Pre porovnanie, odhadnutý efektívny dávkový 

ekvivalent je zhruba ¼ dávky, ktorú dostane jednotlivec v priebehu roka z prírodného 

pozadia. 
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VÝSLEDKY MONITOROVANIA V PRVOM ROKU PO HAVÁRII    

 Príkon dávkového ekvivalentu fotónového žiarenia v prízemnej vrstve atmosféry 

(PDE) 

Pre 80 % územia Slovenska, dlhodobý priemer príkonu dávkového ekvivalentu 

(PDE)  je v intervale (0,08-0,12) µSv/h pre. Po prechodoch  rádioaktívnych mrakov sa 

táto hodnota zvýšila prakticky trojnásobne, s miestnymi hodnotami (0,1–0,7) Sv/h.  

Hodnoty postupne klesali na úroveň 0,2 Sv/h (koniec mája) a od júla bola hodnota 

PDE znovu  na úrovni dlhodobých priemerov pozadia.  

 

 Kontaminácia ovzdušia 

Kontaminácia ovzdušia na našom území bola pred haváriou v Černobyle na úrovni 

stotín Bq/m3. Rádioaktívny mrak a kontaminácia povrchov spôsobili, že kontaminácia 

ovzdušia v prvých dňoch po havárii mali za následok zvýšenie objemových aktivít 

gama žiarenia vo vzduchu až do 300 Bq/m3. V nasledujúcich dňoch bol  zaznamenaný  

výrazný pokles úrovne kontaminácie a od 10. mája boli objemové aktivity menej ako 1 

Bq/m3. Pôvodná úroveň, blízka prírodnému pozadiu, bola dosiahnutá približne za 200 

dní. Kontrola kontaminácie ovzdušia ďalej prebiehala kontinuálne, odberom aerosólov a 

spadov.  

 

 Aerosóly 

      Z prízemnej vrstvy atmosféry boli odoberané aerosóly na filtre veľkoobjemovými  

odberovými zariadeniami, v prvom období na VÚPL v Bratislave, KHS Banská 

Bystrica, MFF UK v Bratislave, ÚRVJT v Košiciach a VÚJE v J. Bohuniciach,  s 

frekvenciou odberu 24 hodín. Na Slovensku, v prvom týždni  po príchode mraku, 

medián časového integrálu objemovej aktivity troch základných rádionuklidov bol pre  
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137Cs: 16,0  Bq.d/m3,  pre 131I: 152,0 Bq.d/m3 a pre 132Te: 117,6  Bq.d/m3. Pre 

stanovenie celkovej  objemovej aktivity jódu bola uskutočnená korekcia, keďže jód sa 

na filtre absorbuje len v  aerosólovej forme. 

 

 Spady 

Aerosóly vypadávajúce z atmosféry sedimentujú na zemskom povrchu mokrým a 

suchým spadom. Rádioaktívny spad, ako indikátor kontaminácie ŽP po skúškach 

jadrových zbraní, sa na vybraných lokalitách SSR  odoberal v týždenných  a mesačných 

intervaloch od roku 1961. Po 29.04.1986 boli suchý a mokrý spad odoberané  

štandardnou metódou v 12-ich lokalitách Slovenska, najskôr v denných a neskôr v 

týždenných a mesačných intervaloch. Stanovovala sa sumárna beta aktivita a následne 

gamaspektrometrickou analýzou bola stanovená koncentrácia jednotlivých 

rádionuklidov. Rádioizotopy cézia tvorili dňa 03.05.1986 približne 5 % z celkovej 

aktivity (3 kBq./m2). Pre porovnanie, kumulatívna hodnota depozitu 137Cs v dôsledku 

skúšok s jadrovými zbraňami za obdobie 1962–1975, stanovená KHS 

západoslovenského kraja, bola 2,7 kBq./m2 (Bratislava) a 2,4 kBq./m2 v lokalite J. 

Bohunice). Integrálne hodnoty spadu za celé obdobie zvýšenej aktivity vzduchu po 

havárii v Černobyle,  v  Bratislave dosiahli hodnotu 1,08 kBq./m2 a v  J. Bohuniciach 

1,7 kBq./m2.  

 

 Tráva 

Na celom území SSR sa začalo so zberom  čerstvej trávy bez bližšej špecifikácie 

druhu. V prvom období (od 1.5. do 11.6.1986) bolo z vybraných lokalít na území SSR 

celkovo odobraných a gamaspektrometricky vyhodnotených 225 vzoriek trávy.  
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Stanovená merná aktivita bola vyhodnocovaná ako denný medián, pričom najvyššia 

hodnota mediánu objemovej aktivity 131J bola  66,2 kBq/kg a 2,2 kBq/kg pre 137Cs. Od 

4. mája klesala aktivita  zachytená na tráve exponenciálne a v polovici júna, priemerná 

hmotnostná aktivita  v tráve SSR bola 0,04 kBq/kg pre 131J a  0,33 kBq/kg  137Cs.  

 

 Kontaminácia pitnej vody, vodných zdrojov a prameňov 

        V mesiaci máj boli odobrané vzorky pitných vôd, ako aj neupravených, „surových“ 

vôd z priehradných nádrží. Odoberané boli aj vzorky z vodných tokov a rybníkov. Na 

základe nameraných hodnôt objemových aktivít rádionuklidov jódu a cézia (131J menej 

ako 5 Bq/l,  137Cs menej ako 1Bq/l), bola kontaminácia zdrojov pitných vôd a prameňov  

nepodstatná. 

 

 Pôdy 

Pre zhodnotenie spadu a kontaminácie pôdy bol v dňoch 16.–18.06.1986 

uskutočnený jednorazový odber vzoriek pôd. Vzorky boli odoberané jednotnou 

metodikou odberu z (10-15) miest na okres gamaspektrometricky vyhodnocované a  

stanovené merné aktivity boli prepočítané na plošné aktivity. Miestne rozdiely 

v zrážkach v čase prechodu jednotlivých mrakov (zdroj SHMÚ) mali za následok veľmi 

nerovnomernú kontamináciu, až rádové rozdiely aj na malé vzdialenosti (niekoľko km). 

Priemerná plošná aktivita 137Cs v pôdach SSR bola 2,22 kBq/m2  (v západoslovenskom 

kraji: 2,59 kBq/m2, v stredoslovenskom kraji: 2,1 kBq/m2, vo východoslovenskom kraji: 

1,99 kBq/m2), pričom najvyššie merné aktivity boli stanovené pre územie Žitného 

ostrova a v strednom Pohroní, kde pri prechode kontaminovaných más boli silné 

dažďové zrážky. Na základe meraní bolo odhadnuté, že na územie ČSSR spadlo 

približne 1% rádioaktívnych látok z úniku v Černobyle.  
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 Mlieko  

So sledovaním kontaminácie kravského mlieka na Slovensku sa začalo 01.05.1986. 

V prvom týždni (od 01.05.do 09.05.1986) sa sledovalo prevažne surové, nespracované 

mlieko priamo so ŠM (štátny majetok), resp. JRD v nepravidelnej sieti. Na základe 

gamaspektrometrickej analýzy bola vo vzorkách mlieka stanovená objemová aktivita 

rádiotoxikologicky závažných rádionuklidov (137Cs, 134Cs,131J). Kontaminácia 

kravského mlieka rádionuklidom 131J v prvom týždni po prechode vzdušných 

kontaminovaných más sa pohybovala v intervale (256-539) Bq/l v západoslovenskom 

kraji, (530-2700) Bq/l v stredoslovenskom kraji a (932-3800) Bq/l vo 

východoslovenskom kraji. Koncentrácia 137Cs v kravskom mlieku bola v prvých dňoch 

na úrovni desiatok Bq/l.  

Od 09.05.1986, v spolupráci so Štátnou veterinárnou správou (ŠVS) bol 

zabezpečený odber mlieka v pravidelnej sieti mliekarenských výrobní na území SSR a 

odoberané bolo mlieko určené do obchodnej siete na priamu spotrebu. Podľa časového 

priebehu možno pozorovať fázu nárastu koncentrácie v kravskom mlieku 

s dosiahnutými maximami (celoslovenské priemery boli pre 131J: 833 Bq/l a pre 137Cs: 

216 Bq/l) okolo 08.05. a 12.05.1986. Nárast objemovej aktivity v kravskom mlieku bol 

rozdielny v jednotlivých oblastiach SSR čo súviselo s obdobím prechodu zo zimného 

kŕmenia na použitie zelených krmív, resp. paše. Nárast objemovej aktivity 

rádionuklidov cézia v kravskom mlieku bol ďalej pozorovaný znovu počas zimných 

mesiacov roku 1986 a začiatkom roku 1987. Dôvodom bolo zrejme skrmovanie zásob 

z letnej žatvy a  nerovnomerná kontaminácia krmiva v období žatvy. 

 Od 09.05. bola zabezpečená kontrola aj mliečnych výrobkov z kravského mlieka 

(smotana, maslo, jogurt, tvaroh).  
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     Vo výrobkoch z kravského mlieka najvyššie priemerné hodnoty  ( 800 Bq/l) 

boli zaznamenané v období od 05.05. do 16.05.1986. Závažnejšia situácia bola pri 

produkcii ovčieho mlieka a výrobe ovčích syrov a bryndze. Vzorky ovčieho mlieka 

a výrobkov z neho boli odoberané zo salašov JRD a ŠM v rovnakom časovom úseku 

ako kravské mlieko. Celkovo bolo vyšetrených rádovo stovky vzoriek na obsah 

rádioizotopov jódu a cézia. Maximálne namerané koncentrácie 131J v prvom období boli 

75000 Bq.l-1/kg-1 (mlieko), 70000 Bq.l-1/kg-1 (hrudka) a 3500 Bq.l-1/kg-1 (bryndza). 

Maximálne namerané koncentrácie 134,137Cs v mlieku boli 500 Bq.l-1/kg-1, v hrudke 900 

Bq.l-1/kg-1 a v bryndzi 130 Bq.l-1/kg-1. Kontaminácia ovčieho mlieka a bryndze 

postupne klesala a v prvých júnových dňoch priemerná aktivita 131J v ovčom mlieku 

bola 200 Bq/l a v bryndzi 100 Bq/kg. Namerané hodnoty viedli k vypracovaniu 

podkladov pre Hlavného hygienika SSR na zavedenie nápravných opatrení (regulácia 

distribúcie, jódová profylaxia...). 

 

 Mäso  

 Od mája 1976 do apríla 1987, v spolupráci so štátnou veterinárnou službou, sa 

v mesačných intervaloch začalo s odberom a  následným vyhodnocovaním obsahu 

rádionuklidov v rôznych druhoch mäsa. V tomto období boli odoberané vzorky 

hovädzieho, bravčového, baranieho mäsa, ako aj hydiny a diviny (celkový počet 

vyhodnotených vzoriek 517). Z nameraných hodnôt boli pre daný mesiac spočítané 

mediány hmotnostnej aktivity. Dynamika zmien aktivity 137Cs v odobraných vzorkách 

hovädzieho a bravčového mäsa bola rozdielna z dôvodu spôsobu ich kŕmenia. V SSR, 

najvyššia stanovená priemerná hodnota hmotnostnej aktivity 137Cs u hovädzieho mäsa 

bola 47 Bq/kg, u bravčového 40 Bq/kg. V marci 1987 priemerný obsah 137Cs poklesol 

na 27 Bq/kg.  
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    V baraňom mäse priemerný obsah 137Cs neprekročil počas celého sledovaného 

obdobia 90 Bq/kg a u diviny 250 Bq/kg. V mäse z hydiny, v sledovanom období, bol 

obsah 137Cs nižší ako 20 Bq/kg. U všetkých sledovaných druhoch mäsa, maximálne 

hodnoty koncentrácie 137Cs boli zaznamenané v zimných mesiacoch, kedy boli zvieratá 

kŕmené spracovanou zelenou hmotou, zozbieranou v prvých mesiacoch po havárii.  

 

 Zelenina   

 Výber analyzovaných vzoriek sa riadil sezónnym zberom v jednotlivých krajoch a 

merné aktivity sa líšili podľa druhu zeleniny a podľa spôsobu ich pestovania. Zvýšený 

obsah rádionuklidov sa prejavil najmä u listovej zeleniny (špenát, šalát) v dôsledku 

spadu. V období od 05.05.1986 do 17.05.1986 boli zmerané rádovo stovky vzoriek 

rôznych druhov zeleniny.  Do 10. mája sa priemerné hodnoty v neumytej zelenine 

pohybovali v rozmedzí niekoľko stoviek až tisíc Bq/kg. Ojedinele boli namerané 

koncentrácie  131J do 8000 Bq/kg v šaláte a špenáte, po 10.05.1986 koncentrácia 131J 

v zelenine klesala a koncom mája bola na úrovni jednotiek  Bq/kg.  

   Priemerný obsah 137Cs v zelenine neprekročil hodnotu 200 Bq/kg.  V zelenine, 

ktorej vegetačné obdobie je neskôr ako v máji, namerané koncentrácie 137Cs boli menšie 

ako 10 Bq/kg. Na základe výsledkov meraní, boli pripravené podklady pre zavedenie 

ochranných opatrení. V septembri 1986 bol uskutočnený jednorazový prieskum obsahu 

rádionuklidov v zemiakoch (38 vzoriek) a vo všetkých analyzovaných vzorkách bola 

koncentrácia 137Cs pod hodnotou 5 Bq/kg. 
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 Obilie 

 Na území SSR bolo odobraných v čase žatvy (júl, august 1986) 492 vzoriek 

rôznych druhov obilnín. Odber bol uskutočnený jednorázovo, prostredníctvom 

okresných HS (hygienických staníc) v poľnohospodárskych nákupných strediskách 

v počte (4–6) vzoriek pšenice, (1–2) vzorky raži a (3–5) vzoriek jačmeňa z každého 

okresu.  

   Frekvenčná analýza nameraných aktivít 137Cs v sledovaných obilninách 

vykazovala logaritmicko-normálne rozdelenie hodnôt v súbore dát z celého územia 

republiky. Priemerný medián mernej aktivity 137Cs pre SSR bol pre raž na úrovni 21,1 

Bq/kg, pre pšenicu 14,6 Bq/kg a pre jačmeň 3,6 Bq/kg. Najvyššie hodnoty mediánov vo 

všetkých druhov obilnín boli nájdené v západoslovenskom kraji. Pri porovnaní s mapou 

kontaminácie pôdy rádionuklidom 137Cs je vidieť dobrú zhodu.   

 

 Ovocie 

Vzhľadom na pomerne vysokú priemernú spotrebu ovocia u jednotlivca v SSR, 

zvýšená pozornosť bola venovaná sledovaniu kontaminácie predovšetkým jarných 

druhov ovocia. V období od 05.05. do 27.07. 1986 bolo analyzovaných 1048 vzoriek 

ovocia (23 druhov) a 58 vzoriek ovocných produktov (kompóty, sirupy, vína). Obsah 

cézia v ovocí bol relatívne nízky a priemerné hodnoty pre jednotlivé druhy sa 

pohybovali v rozpätí (7–70) Bq/kg.  Hodnoty vyššie ako 100 Bq/kg boli zaznamenané 

len u ríbezlí a v lesných plodoch. Vysoké koncentrácie 137Cs boli namerané vo vzorkách  

húb a niektorých druhov liečivých rastlín, čo viedlo k prísnejšej kontrole, aj keď ich 

ročný príjem konzumom je veľmi nízky a hmotnostná aktivita bola stanovená pre suchú 

váhu vzorky.  
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OPATRENIA NA OCHRANU OBYVATEĽSTVA SSR 

        Pôsobenie ionizujúceho žiarenia (IŽ) na biologický systém sa riadi všeobecnými 

zásadami jeho interakcie s hmotou, pričom za špecifiká vo vzájomnom vzťahu 

zodpovedá biologický systém a jeho charakteristiky. Rozsah a závažnosť biologického 

účinku IŽ na človeka závisí od mnohých faktorov, ako je napr. spôsob expozície 

(jednorazová, opakovaná, externá expozícia, interná expozícia), druh žiarenia (rozdielny 

biologický účinok žiarenia charakterizuje jeho radiačný váhový faktor wR), veľkosť 

absorbovanej dávky, veľkosť časti tela (orgánu), ktorý je exponovaný, rádiosenzitivita 

(citlivosť na IŽ), ako aj  individuálna biologická variabilita exponovaného jedinca. 

Účinky IŽ sú akútne (deterministické) a náhodné (stochastické). Deterministické 

poškodenia zdravia sú následkom smrti skupiny buniek, čo môže viesť k strate funkcie 

orgánov a smrti celého organizmu a prejaví sa až po prekročení „prahových dávok“ 

(zdravotné problémy >100 mSv, vážne zdravotné problémy >500 mSv, smrť >(2-3) Sv). 

Stochastické poškodenie je spôsobené zmenou informácií, ktorých nositeľom je 

ožiarená bunka, čo sa môže prejaviť zhubným bujnením alebo dedičným poškodením.  

        Za účelom vylúčenia deterministického poškodenia a minimalizácie možných 

stochastických poškodení zdravia našej populácie (zavedenie neodkladných, resp. 

následných protiopatrení), pri hodnotení aktuálnej radiačnej situácie na našom území sa 

vychádzalo zo všetkých meraných a zhromaždených údajov o množstve a type 

uvoľnených rádionuklidov, príkone dávkového ekvivalentu vonkajšieho a vnútorného 

žiarenia.  

Tieto odhady viedli k záverom, že v prvom období nebolo potrebné zaviesť 

ochranné opatrenia typu ukrytie, alebo evakuácia, ktoré by obmedzovali, alebo 

narušovali život občanov a uspokojovanie ich potrieb.  
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V prechodnej fáze po havárii boli sformulované odvodené zásahové úrovne, pri 

prekročení ktorých by bolo potrebné zaviesť protiopatrenia s cieľom minimalizovania 

možného ožiarenia. príjmom rádionuklidov do organizmu potravou. Tieto zásahové 

úrovne boli porovnané s odporúčaniami MAAE a vzhľadom na rozsah kontaminácie 

u nás, boli vo väčšine prípadov nižšie ako medzinárodne odporúčané.  

 Základným protiopatrením pri prekročení odvodených zásahových úrovní pre 

koncentrácie 131J a 137Cs v jednotlivých zložkách potravinového reťazca bolo ich 

okamžité stiahnutie z distribúcie, zavedenie jódovej profylaxie alebo opatrenia priamo 

pri výrobe potravín. 03.05.1986 boli Vládnou havarijnou komisiou prijaté ochranné 

opatrenia, ktoré boli následne postúpené všetkým riadiacim orgánom a príslušným 

organizáciám. Nariadenia obsahovali zákaz priamej spotreby ovčieho mlieka až do 

odvolania, likvidáciu srvátky a žinčice po výrobe syra, zavedenie  jódovej profylaxie  

pre 2341 pracovníkov salašov na Slovensku, vylúčenie z distribúcie mlieka a bryndze 

s koncentráciou 131J nad 1000 Bq/l (medzinárodne odporúčaná hranica 2000 Bq/l). 

Súčasne boli vydané  nariadenia na zavedenie opatrení na zníženie obsahu 

rádionuklidov v detskej mliečnej výžive,  zníženie spotreby zelených krmovín v kŕmnej 

dávke dojníc, zvýšenie podielu konzervovaných krmív, regulovanie konzumácie mäsa 

zo zveriny, prechodné zastavenie výroby liekov z čerstvých hovädzích štítnych žliaz, 

zabezpečenie mokrého čistenia komunikácií v meste, zabezpečenie výmeny filtrov vo 

vzduchotechnických zariadeniach a obmedzenie preventívnych rádiodiagnostických  

vyšetrení na dobu jedného roka. Obyvateľstvu bolo odporúčané dodržiavať základné 

hygienické zásady pri  konzumácii  čerstvej zeleniny. 
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RADIAČNÁ ZÁŤAŽ OBYVATEĽSTVA  

Zásady postupu pre hodnotenie radiačnej situácie v prípade havárie jadrových 

zariadení pripravili odborníci z celého sveta spoločne, už niekoľko rokov pred 

černobyľskou haváriou. Tieto zásady boli spracované do odporúčaní WHO a MAAE. 

V zmysle týchto zásad, nie je potrebné prijať opatrenia na obmedzenie pohybu 

obyvateľstva vo voľnom priestore a regulovať spotrebu kontaminovaných potravín 

a vody, ak dávka z vonkajšieho a v vnútorného ožiarenia neprekročí hodnotu 50 mSv. 

Evakuácia obyvateľstva z kontaminovaných území  by sa mala realizovať pri prekročení 

zásahovej úrovni 500 mSv.   

Pre odhad ožiarenia našej populácie boli zohľadnené všetky cesty expozície 

jednotlivými významnými rádionuklidmi, s využitím modelov odhadu dávkového 

ekvivalentu v najviac ožiarenom tkanive a efektívneho dávkového ekvivalentu. 

Dávkové ekvivalenty obdržané v dôsledku externého ožiarenia, inhalácie a ingescie boli 

odhadnuté na základe výsledkov meraní všetkých organizácií a inštitúcií, ktoré sa 

podieľali na monitorovaní kontaminácie životného prostredia a jeho jednotlivých 

zložiek. Pri odhadoch bol zohľadnený prehľad štatistických údajov (spotreba potravín 

za rok, objem vdýchnutého vzduchu v závislosti od veku, medián časového integrálu 

kontaminácie jednotlivých zložiek ŽP,...). Efektívna dávka, odhadnutá na základe 

príspevkov zo všetkých hlavných zdrojov expozície v prvom období (od 30.04.do 

10.06.1986), bola pre priemerného dospelého jednotlivca z populácie SR stanovená na 

0,12 mSv z vonkajšieho ožiarenia, 0,23 mSv z  131J a 0,10 mSv zo 134,137Cs.  

Celková radiačná záťaž v v tomto období po havárii predstavovala hodnotu 0,45 

mSv za rok, čo je hlboko pod prahom dávok spôsobujúcich bezprostredné poškodenie 

ľudského organizmu.  
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Riziko stochastických (nádorových  a genetických porúch) účinkov poškodenia 

zdravia našej populácie v nasledujúcich 30-tich rokoch po havárii bolo prognózované na 

základe kolektívnej dávky v SR a koeficientu rizika (ICRP). Pravdepodobnosť 

dodatočných úmrtí v dôsledku nádorových ochorení v priebehu 30-tich rokov po havárii 

(0,4 úmrtia za rok) na pozadí rádovo 100-iek spontánne sa vyskytujúcich nádorových 

ochorení u našej populácie nie je možné epidemiologicky ani klinicky preukázať.  

 

POROVNANIE  

Na obrázku č.1 sú uvedené odhadnuté relatívne príspevky z  jednotlivých 

zdrojov ožiarenia v roku 1986, a celoživotne od roku 1986.  

 

 

 

 

 

 

Obr.č.1.: Relatívny podiel ožiarenia v roku 1986 a celoživotne (od 1986) 

 

Individuálna dávková záťaž detí do 14 rokov/dospelý v SSR prvý rok po havárii 

v Černobyle bola na úrovni 0,36/0,23 mSv. Podľa správy UNSCEAR 2010, celosvetový 

priemer ožiarenia obyvateľstva z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia je 2,4 mSv 

za rok, z toho interné ožiarenie v dôsledku inhalácie radónu je 1,2 mSv.  Sú však 

oblasti, kde prírodné pozadie je na úrovni deterministického poškodenia zdravia (oblasť 

Guapari v Brazílii – 175 mSv/rok, Ramsar v Severnom Iráne – 260 mSv/rok).  
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Po revízii koeficientu rizika zdravotného poškodenia (ICRP 115), je  svetová 

priemerná efektívna dávka v dôsledku inhalácie radónu 2,3 mSv/rok. Slovensko, 

v dôsledku svojej geologickej štruktúry patrí medzi krajiny s vyšším výskytom radónu: 

Na základe výsledkov skríningu koncentrácie radónu v pobytových priestoroch SR, 

ktorý bol realizovaný SZU doteraz, odhadnutá priemerná efektívna dávka pre obyvateľa 

SR je  3,57 mSv.  K radiačnej záťaži  každého z nás prispieva napr. CT vyšetrenie hlavy 

dávkou (10-30) mSv pri jednom vyšetrení,  (50-100) Sv pri jednom zaoceánskom lete 

v trvaní 10 hodín, (400 – 600) Sv pri jednom mamografickom vyšetrení.... 

 
   

ZÁVER 

1. Vzhľadom na nízku úroveň ožiarenia nášho obyvateľstva nebolo potrebné  prijímať 

opatrenia, ktoré by zasahovali do bežného spôsobu života obyvateľstva a prijaté 

opatrenia boli adekvátne. 

2. Hodnotenie situácie v ČSSR (SSR) a podniknuté opatrenia sú plne v súlade  so 

závermi porady expertov WHO,  ktorá sa konala v Kodani (1986) a boli potvrdené aj v 

medzinárodných odborných kruhoch.    

3. Úroveň radiačnej záťaže zo všetkých ciest expozície vylúčila možnosť vzniku 

syndrómu akútneho ožiarenia a vzniku deterministického poškodenia zdravia. 

4. Stochastické poškodenie zdravia v dôsledku ožiarenia z kontaminovaného životného 

prostredia a potravinového reťazca po havárii nie je možné kauzálne preukázať.  

5. Otázkou však zostáva rozsah a forma informácií pre obyvateľstvo a posúdenie 

predovšetkým  psychosociálnych dôsledkov havárie.   
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ABSTRAKT 

V predloženom príspevku sme prezentovali výsledky sledovania faktorov, ktoré 

ovplyvňujú zaočkovanosť (zásobovanie očkovacími látkami, príslušnosť k rómskej 

komunite, odmietanie očkovania) a vplyvu zaočkovanosti na zdravotný stav 

obyvateľstva v okrese Rožňava. V roku 2014 bolo z celkového počtu obyvateľstva 

(62 877) v okrese Rožňava , 12 828 detí vo veku 0 až 17 rokov (51 % chlapcov a 49 % 

dievčat). Nachádza sa tu 20 rómskych osád s počtom obyvateľov 3 620 a 14 ambulancií 

všeobecných lekárov pre deti a dorast. Informácie  o manažmente povinného očkovania 

detí, vrátane zásobovania očkovacími látkami a spolupráce s rómskou komunitou         

pri očkovaní, sme získali rozhovormi so všeobecnými lekármi pre deti a dorast                

v 10 ambulanciách v okrese Rožňava. Niektoré doplňujúce informácie o manažmente 

očkovacích látok sme zistili v 5 náhodne vybraných lekárňach v meste Rožňava. Údaje 

o odmietaní povinného očkovania, zaočkovanosti a o výskyte ochorení preventabilných 

očkovaním v okrese Rožňava nám poskytol Regionálny úrad verejného zdravotníctva          

so sídlom v Rožňave. Z našich zistení vyplynulo, že zaočkovanosť detskej populácie          

v rokoch 2001 až 2015 v okrese Rožňava je dobrá, tzn. kolektívna ochrana je 

dosiahnutá. Nie je ovplyvnená žiadnymi nepriaznivými faktormi.  
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Výskyt ochorení preventabilných očkovaním v sledovanom období je 

uspokojivý. Odporúčame pokračovať v edukácii verejnosti, v činnosti poradne 

očkovania na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave a 

v spolupráci s inštitúciami i rómskymi asistentmi pri dosahovaní vysokej zaočkovanosti 

Rómov. Považujeme za dôležité vzdelávať pediatrov, zdravotné sestry a epidemiológov 

v okrese Rožňava v oblasti najnovších poznatkov z vakcinológie, ako aj v komunikácii 

s rodičmi, ktorí odmietajú očkovanie svojich detí. Navrhujeme preventívne očkovať 

rómskych novorodencov  proti tuberkulóze.  

Kľúčové slová : povinné očkovanie, manažment, deti 

 

ÚVOD 

Imunizácia predstavuje vysoko účinný prostriedok v boji proti infekčným 

chorobám. Očkovanie, nielen že znižuje chorobnosť, úmrtnosť, zvyšuje kvalitu života, 

šetrí i náklady na zdravotnú starostlivosť a zabezpečuje kolektívnu ochranu 

(Hudečková, 2007).  

História očkovania na Slovensku sa začína v Rakúsko-Uhorsku, kde bol 9. júla 

1836 vydaný prvý zákon o povinnom očkovaní proti variole. Pred zavedením 

vakcinácie boli na našom území hlásené desaťtisíce infekčných ochorení a ročne na ne 

umieralo niekoľko tisíc detí. Dnes, vďaka povinnému očkovaniu, sa u nás vyskytuje len 

veľmi málo ochorení, ktoré sú preventabilné očkovaním (Pertinačová, 2009). V oblasti 

povinného pravidelného očkovania detí nemožno v žiadnom prípade poľaviť. Pri 

poklese zaočkovanosti pod 95 % hranicu, môže dôjsť k návratu už dávno zabudnutých 

infekčných ochorení a k vzniku i šíreniu epidémii (Avdičová, 2014).  



98 

Cieľom sledovania bolo zistiť faktory, ktoré ovplyvňujú zaočkovanosť 

(zásobovanie očkovacími látkami, rómska komunita, odmietanie očkovania) a vplyv 

zaočkovanosti  na zdravotný stav obyvateľstva v okrese Rožňava. 

 

SÚBOR  

 Okres Rožňava má rozlohu 1 173,3 km2. Pozostáva z 2 miest a 60 obcí. V roku 

2014 bola hustota obyvateľstva 53,7 na km2 (ŠÚ SR, 2015a). Predmetný okres mal 

62 877 obyvateľov (48,9 % mužov a 51,1 % žien), z toho 12 828 (t. j. 20,4 %) detí            

vo veku 0 až 17 rokov (51,1 % chlapcov a  48,9 % dievčat) (ŠÚ SR, 2015b). Podľa  

údajov  Regionálneho  úradu  verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, získaných 

z mestských a obecných úradov, je v okrese Rožňava 20 rómskych osád s počtom 

obyvateľov 3 620. V roku 2014 predstavovala pôrodnosť v spomínanom okrese 9,8 

narodených detí na 1 000 obyvateľov (ŠÚ SR, 2015a). Nachádza sa tu 14 ambulancií 

všeobecných lekárov pre deti a dorast, pričom 8 je v mestách (z nich 7 priamo v meste 

Rožňava) (Košický samosprávny kraj, 2016). Na 1 ambulanciu tak pripadá cca 916 detí 

vo veku 0 až 17 rokov.  

 

METÓDY 

Potrebné informácie o manažmente povinného pravidelného očkovania detí 

v okrese Rožňava, vrátane zásobovania očkovacími látkami a spolupráce s rómskou 

komunitou pri očkovaní, sme zistili v 10 ambulanciách všeobecných lekárov pre deti 

a dorast v okrese Rožňava, v ktorých pediatri boli ochotní s nami komunikovať. 

Niektoré doplňujúce informácie o manažmente očkovacích látok  sme získali                   

v 5 náhodne vybraných lekárňach v meste Rožňava. Údaje o odmietaní povinného 

očkovania, zaočkovanosti a  o výskyte ochorení preventabilných očkovaním v okrese 
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Rožňava nám poskytol Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 

na základe oficiálnej žiadosti. 

 

VÝSLEDKY 

Zaočkovanosť detskej populácie proti jednotlivým infekčným ochoreniam               

v rokoch 2001 až 2015 v okrese Rožňava je uvedená v tabuľke 1. 

 

Tab. 1  Zaočkovanosť detskej populácie proti jednotlivým infekčným ochoreniam, r. 

2001 – 2015, okres Rožňava 

Druh očkovania Typ očkovania Zaočkovanosť 

Diftéria, tetanus a pertussis Základné očkovanie 97,4 – 99,8 % 

Preočkovanie 99,4 – 100 % 

Poliomyelitída Základné očkovanie 97,4 – 100 % 

Preočkovanie 99,4 – 100 % 

Morbilli, mumps, rubeola Základné očkovanie 97,6 – 100 % 

Preočkovanie 99,5 – 100 % 

Vírusová hepatitída typu B Základné očkovanie 97,4 – 99,8 % 

Hemofilové invazívne 

infekcie 

Základné očkovanie 97,4 – 99,8 % 

Pneumokokové invazívne 

infekcie 

Základné očkovanie 97,4 – 99,3 % 

Tuberkulóza Základné očkovanie 94,3 – 99,7 % 

Preočkovanie tuberkulín 

negatívnych detí 

98,9 – 100 % 
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V posledných piatich rokoch boli zistené opakované výpadky očkovacích látok 

Priorix, Boostrix polio, Infanrix hexa a Infanrix polio. Deti boli zaočkované                 

pri najbližšej možnej príležitosti, keď sa očkovacie látky stali opäť dostupné. 

Rómski občania, ktorí sa na očkovanie nedostavia ani po opakovanom 

predvolaní, sú nahlásení na príslušný obecný úrad, sociálnym pracovníkom na Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Rožňave s pôsobnosťou pre celý okres 

Rožňava alebo rómskym asistentom, ktorí vo väčšine prípadov vedia zabezpečiť ich 

účasť na povinnom očkovaní. 

Odmietanie povinného očkovania eviduje Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Rožňave od roku 2012. V uvedenom roku mu boli hlásené     

3 odmietnutia povinného očkovania, v roku 2013 dvanásť takýchto odmietnutí, v roku 

2014 skoro trojnásobok (34) a v roku 2015 počet odmietnutí povinného očkovania opäť 

klesol (na 11).  

V predmetnom okrese sa v sledovanom období nevyskytlo ani jedno ochorenie 

na diftériu, tetanus, poliomyelitídu, osýpky a rubeolu. Ojedinelý výskyt bol 

zaznamenaný u pertussis, mumpsu, vírusovej hepatitídy typu B, hemofilových 

invazívnych infekcií a u pneumokokových invazívnych infekcií (1 – 2 prípady 

v niektorých rokoch). Najvyššia incidencia spomedzi ochorení preventabilných 

očkovaním bola u tuberkulózy. Najviac prípadov bolo hlásených v rokoch 2001             

až 2003 (v priemere 16 ochorení ročne), v ďalšom období výskyt tuberkulózy poklesol 

(v priemere na 4 ochorenia ročne) a v roku 2015, po zrušení povinného očkovania, opäť 

vystúpil. Z 13 prípadov ochorenia evidovaných v danom roku, bolo 11 u rómskeho 

obyvateľstva.  
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DISKUSIA 

 Do roku 2005 platil na Slovensku centralizovaný systém zaobstarávania 

očkovacích látok. Finančné prostriedky na nákup očkovacích látok určených                  

pre povinné pravidelné očkovanie detí boli vyčlenené zo štátneho rozpočtu. Nákup 

očkovacích látok na príslušný rok sa realizoval formou verejného obstarávania                

na základe celoslovenského plánu. Množstvo očkovacích látok bolo plánované                 

s 10 až 15 % rezervou pre prípad mimoriadnej epidemiologickej situácie, event. 

omeškania dodania očkovacích látok dovozcom. Očkovacie látky boli skladované            

na jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (36) v rámci Slovenska 

a Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v priestoroch s chladiacimi 

zariadeniami vybavenými chladničkovými teplomermi. Kontrola chladového režimu 

bola zabezpečovaná kontinuálne aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. 

O kontrole teploty v chladničkách bola vedená písomná dokumentácia.  

Každý regionálny úrad verejného zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky mal k dispozícii náhradné chladiace priestory, ak by došlo 

k zlyhaniu chladiacich zariadení. Vakcíny boli očkujúcim lekárom distribuované 

pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

 Centralizovaný systém zabezpečovania očkovacích látok sa rozhodnutím 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky od roku 2005 zmenil                   

na decentralizovaný. Zmeny, ktoré nastali, legislatívne upravuje odborné usmernenie 

MZ SR č. SZS/0120/2005-OLP, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní 

očkovacích látok. (Máderová, 2005) 
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 V našom prieskume sme počas rozhovoru so všeobecnými lekármi pre deti               

a dorast zistili viacero nevýhod decentralizovaného systému: 

- kontrola chladového reťazca v ambulanciách sa nevykonáva v dňoch 

pracovného voľna a pracovného pokoja, 

- ambulancie, umiestnené mimo nemocníc, polikliník a zdravotných stredísk, 

nemajú k dispozícii náhradný zdroj elektrického prúdu,  

- problémy lekárov so zabezpečovaním očkovacích látok z lekární, obzvlášť 

v období, keď nie sú dostupné, 

- časté výpadky vakcín, niekedy také dlhé, že sa deti nestihnú zaočkovať 

v rámci očkovacej schémy, 

- navýšenie cien očkovacích látok o obchodnú prirážku pre lekáreň. 

 

Nepretržitá kontrola chladového reťazca v podmienkach ambulancie 

všeobecného lekára pre deti a dorast je zjavne problematická. Na monitorovanie teploty 

v chladiacich zariadeniach sa lekárom odporúčajú teplomery s kontinuálnym grafickým 

zaznamenávaním teploty (Hudečková, Švihrová, 2013), ktoré majú význam najmä      

pri meraní teploty počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja, kedy sa 

nevykonáva fyzická kontrola. Takýto teplomer je však drahší, a keďže jeho zaobstaranie 

je na báze dobrovoľnosti, stretli sme sa s nevôľou očkujúcich lekárov k takejto zmene. 

Riešením by mohli byť chemické indikátory na každej vakcíne v balení, meniace farbu 

pri výkyve teploty. 
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ODPORÚČANIA  PRE  PRAX 

1. Pokračovať: 

a) v edukácii verejnosti o význame a prospešnosti očkovania 

v masovokomunikačných prostriedkoch, prostredníctvom brožúr  a letákov, 

b) v činnosti poradne očkovania na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so 

sídlom v Rožňave, 

c) v spolupráci s obecnými úradmi, sociálnymi pracovníkmi Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Rožňave a s rómskymi asistentmi pri dosahovaní 

vysokej zaočkovanosti Rómov. 

2. Vzdelávať pediatrov, zdravotné sestry, pracujúce v pediatrických ambulanciách 

v okrese Rožňava a pracovníkov oddelenia epidemiológie  na Regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v oblasti najnovších poznatkov 

z vakcinológie, ako aj v komunikácii s rodičmi, ktorí odmietajú očkovanie svojich detí. 

3. Preventívne očkovať novorodencov z rómskej komunity proti tuberkulóze.  

 

ZÁVER 

Zaočkovanosť detskej populácie v rokoch 2001 až 2015 v okrese Rožňava je 

dobrá. Takmer u všetkých ochorení je každoročne na úrovni okresu dosiahnutá viac ako 

95 % zaočkovanosť (s výnimkou tuberkulózy v roku 2005), tzn. kolektívna ochrana je 

dosiahnutá. Zaočkovanosť nie je ovplyvnená zásobovaním očkovacími látkami, 

rómskou komunitou, ani odmietaním očkovania. Výskyt ochorení preventabilných 

očkovaním v sledovanom období je uspokojivý. 
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Úvod : Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) predstavujú závažný spoločenský, 

zdravotný a vedecký problém. Výroba koksu patrí k najvýznamnejším zdrojom 

polycyklických aromatických uhľovodíkov. 

Cieľ práce :  

1. Zistiť rozsah expozície PAU u zamestnancov pri výrobe koksu.  

2. Zistiť u zamestnancov hodnoty 1-hydroxypyrénu.  

3. Identifikovať potenciálne rizikové faktory životného štýlu.  

Materiál a metódy : Súbor tvorilo 302 zamestnancov závodu Koksovňa. Osobné 

odbery vzoriek a stanovenie koncentrácii PAU v pracovnom ovzduší boli realizované 

v zmysle metódy NIOSH č. 5506 pre HPLC. Na získanie údajov bol použitý  dotazník. 

Výsledky boli vyhodnotené v SPSS verzia 19.0. 

Výsledky : Priemerný vek zamestnancov bol  46,1 rokov. Celková priemerná doba 

expozície bola 20,1 roka. Hodnoty koncentrácie 3,4 benzo(a)pyrénu boli  štatisticky 

významne vyššie v prípade exponovanej skupiny zamestnancov prevádzky Výroba 

koksu.  Najvyššie hodnoty PAU boli namerané u profesie „predlohár“. Hodnoty U-1-

hydroxypyrénu ug/g kreatinínu boli štatisticky významne vyššie v prípade exponovanej 

skupiny (Mann-Whitney test: p<0,001). Najvyššie boli   na pracovisku 1 – Strop batérie.  
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Podľa analýzy hodnôt U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu vyplýva, že z konzumácie 

príslušných potravín len konzumácia údeného mäsa má štatistický významný vplyv na 

zvýšené hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu. Hodnoty U-1-hydroxypyrénu 

ug/g kreatinínu boli u fajčiarov štatisticky významne vyššie ako u nefajčiarov p=0,006. 

Záver : Nadlimitné hodnoty koncentrácie markera expozície PAU 3,4 benzo(a)pyrénu         

a U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu boli  štatisticky významne vyššie u najviac 

exponovaných zamestnancov vykonávajúcich práce na strope koksárenských batérií. 

Zvýšené hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu u  zamestnancov  štatisticky 

významne ovplyvňuje miesto výkonu práce a konzumácia údeného mäsa. Práca 

poukázala na signifikantný efekt fajčenia na výšku hladiny 1-hydroxypyrénu. 

Vzhľadom na riziko chemickej karcinogenity pri výrobe koksu je potrebné systematicky 

monitorovať expozíciu PAU, zdravotný stav zamestnancov vrátane biologických 

expozičných testov.      

Kľúčové slová :  polycyklické aromatické uhľovodíky, benzo(a)pyrén, 1-hydroxypyrén, 

karcinogenita. 

 

ÚVOD 

 Z priemyselných emisných zdrojov PAU patrí výroba koksu 

k najvýznamnejším.  Aj v súčasnosti je koks pre hutníctvo nenahraditeľným palivom. 

Technická úroveň výroby surového železa nie je bez výroby koksu možná. Koks je 

zušľachtené palivo, vyrába sa z uhlia karbonizáciou, t. j.  zahrievaním uhlia bez prístupu 

vzduchu v uzatvorenom priestore. Proces výroby koksu sa uskutočňuje v koksových 

peciach. 60 – 100 pecí sa združuje do koksárenských batérií.     
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 PAU sú širokou skupinou  organických zlúčenín, ktoré obsahujú iba uhlík a vodík 

a sú zložené z dvoch alebo viacerých benzénových jadier (IARC, 2010, CCME, 2010, 

Arey and Atkinson, 2003, Di-Toro et al., 2000).  

  Koncentrácia PAU v plynnej fáze je vyššia v lete, alebo všeobecne v tropických 

oblastiach, zatiaľ čo PAU vo fáze tuhých častíc sú dominantné počas zimy alebo 

všeobecne v arktických oblastiach (Lai et al., 2011). Správanie sa PAU v ovzduší závisí 

od komplexnej fyzikálno-chemickej reakcie, interakcie s inými polutantmi, 

fotochemických transformácii, suchých a mokrých depozícii (Zhong and Zhu, 2013, 

Delgado et al., 2010, Zhu et al., 2009).  

  Z rôznych vedeckých štúdii je jasné, že  príjem potravou  je hlavnou cestou 

expozície PAU pre veľkú časť nefajčiarov, pre populáciu, ktorá nie je profesionálne 

exponovaná PAU (Ramesh et al., 2004). Hlavná cesta expozície PAU v bežnej 

populácii je z dýchania okolitého vonkajšieho vzduchu, požívania potravín 

obsahujúcich PAU, fajčenia cigariet, alebo dýchania dymu  z krbov (ACGIH, 2005). 

 Do našej štúdie boli zaradení zamestnanci najviac exponovaní PAU pri výrobe 

koksu  na veľkokapacitných koksárenských batériách a zamestnanci iných prevádzok. 

Vzhľadom na nutnosť doplniť vedecké poznanie v tejto oblasti sme stanovili 

nasledovné ciele  práce: 

1. Zistiť rozsah expozície PAU  u zamestnancov pri výrobe koksu.   

2. Zistiť  hodnoty 1-hydroxypyrénu u zamestnancov závodu Koksovňa. 

3. Identifikovať potenciálne rizikové faktory životného štýlu, ktoré by mohli 

prispieť k zvýšeným  hodnotám 1-hydroxypyrénu zamestnancov.  
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MATERIÁL A METODIKA   

   Súbor tvorilo 302 zamestnancov závodu Koksovňa. Objektivizácia expozície bola 

zameraná predovšetkým na stanovenie koncentrácie  PAU a 1-hydroxypyrénu. Osobný 

odber vzoriek na stanovenie koncentrácie PAU v pracovnom ovzduší bol stanovený 

v zmysle metódy NIOSH č. 5506.  

    Analýza vzoriek na stanovenie koncentrácie benzo(a)pyrénu  bola vykonaná 

chromatograficky prístrojom HP HPLC 1100 a metódou kvapalinovej chromatografie. 

Objektivizácia koncentrácií benzo(a)pyrénu ako indikátora prítomnosti polycyklických 

aromatických uhľovodíkov v pracovnom prostredí bola realizovaná osobnými odbermi. 

Stanovenie koncentrácie 1- hydroxypyrénu  bolo vykonané chromatograficky metódou 

HPLC  s fluorescenčnou detekciou. Na štatistickú analýzu sme použili štatistický 

softvér SPSS 19.0.  

 

VÝSLEDKY  

 Identifikovať karcinogénne faktory a poznať okolnosti možnej expozície  

karcinogénnym faktorom je nevyhnutné z hľadiska prevencie a účinnej ochrany ľudí     

pred rizikom nádorových ochorení súvisiacich s prácou. Z priemyselných emisných 

zdrojov PAU patrí výroba koksu k najvýznamnejším. V našej práci sme celkovo 

vyhodnotili 302 zamestnancov závodu Koksovňa. 139 zamestnancov sme mali 

v kontrolnej skupine a 163 zamestnancov bolo v exponovanej skupine, ktorí pracovali 

priamo v prevádzke Výroba koksu. 

   Priemerný vek zamestnancov bol  46,1 ± 10,5 s mediánom  49 rokov, v kontrolnej 

skupine  48 ± 9,6, medián 50, v exponovanej 44,5 ± 11,0, medián 48. V kontrolnej 

skupine bol vek zamestnancov štatisticky významne vyšší ako v exponovanej skupine 

(Mann-Whitney test: p=0,008). 
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   Celková priemerná doba expozície PAU bola 20,1 ± 11,0 s mediánom 21,5 roka, 

v kontrole 22,9 ± 10,6; medián 26 rokov, v exponovanej 17,8 ± 10,8; medián 17 rokov. 

V exponovanej skupine bola doba expozície PAU štatisticky významne kratšia                

ako v kontrolnej skupine (Mann-Whitney test: p<0,001). 

   V závode Koksovňa bolo za účelom analýzy PAU urobených 129 osobných 

odberov, z toho v exponovanej skupine 96 (74,4 %), v kontrolnej skupine bolo 

vykonaných 33 osobných odberov (25,6 %). Zo 129  osobných odberov bolo v norme 

115 (89,1 %), nad limit bolo 14 (10,9 %). Všetkých 14 nadlimitných hodnôt sme zistili 

v exponovanej skupine (Graf č.1). V kontrolnej skupine z  33 osobných odberov, všetky 

boli v norme. Medzi exponovanou a kontrolnou skupinou bol štatisticky významný 

rozdiel v podiele odberov nad limitnú hodnotu (p = 0,02).  

   Vzhľadom na nízke počty nadlimitných hodnôt na vyhodnotenie sme použili 

Fischerov exaktný test. Rovnako v exponovanej skupine na vyhodnotenie podielov 

nadlimitných hodnôt na jednotlivých pracoviskách sme použili exaktný test a potvrdili 

sme štatisticky významný rozdiel medzi jednotlivými pracoviskami (p < 0,001). 
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Graf č. 1  Expozícia PAU exponovanej a kontrolnej  skupiny 

 

  Exponovanú skupinu sme rozdelili do 4 podskupín podľa pracovísk: 1 – Strop 

batérie VKB, 2 – Majstrovská plošina SS a KS, 3 – Priestory celej prevádzky,  4 – 

Ostatné pracoviská.  

Expozícia PAU na jednotlivých pracoviskách  exponovanej skupiny je uvedená v  grafe 

č. 2.  
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       Graf č. 2  Expozície PAU na jednotlivých pracoviskách exponovanej skupiny 

                       

  Na prevádzke Výroba koksu sme zistili prekročenie TSH (technickej smernej 

hodnoty) pre benzo(a)pyrén u profesií: predlohár, 2. strojník plniaceho voza, 2. strojník 

VS, 1. strojník VV, ankerážnik hutný zoraďovač. U ostatných profesií na prevádzke 

Výroba koksu a ďalších profesii sledovaných prevádzok boli hodnoty PAU podlimitné. 

Najvyššia hodnota benzo(a)pyrénu bola nameraná u profesie predlohár.  

  Na biologické monitorovanie sme zabezpečili stanovenie metabolitu pyrénu                

1-hydroxypyrénu v moči. Odber biologického materiálu bol realizovaný spolu u 301 

zamestnancov závodu Koksovňa, u 162 zamestnancov exponovanej skupiny a u 139 

zamestnancov kontrolnej skupiny. 

  Nadlimitné hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu u zamestnancov 

exponovanej skupiny boli zistené u 19 zamestnancov (11,7 %). U zamestnancov 

kontrolnej skupiny nebolo zistené prekročenie limitných hodnôt ani u jedného 

zamestnanca. Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu v kontrolnej a exponovanej 

skupine sú uvedené v tabuľke č. 1 a 2. U jedného exponovaného zamestnanca nebola 

nameraná hodnota  U-1-hydroxypyrénu.  
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V exponovanej skupine bola jedna extrémna hodnota u 58-ročného predáka, ktorá 

viac ako trojnásobne prevyšovala ostatné hodnoty, urobili sme štatistické hodnotenie aj 

s jej vylúčením. Keďže hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu neboli rozdelené 

normálne (použitý Shapiro-Wilkov test), na vyhodnotenie sme použili neparametrické 

testy.  

 

Tabuľka č. 1 Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu v kontrolnej 

a v exponovanej  skupine 

 Skupina 

kontrolná exponovaná spolu 

U-1-OH pyrén ug/g 
kreatinínu 

Počet 139 162 301 

Priemer 0,489 2,05 1,329 

SD 0,557 4,864 3,667 

Minimum 0,01 0,05 0,01 

Medián 0,27 0,965 0,5 

Maximum 2,96 55,58 55,58 
 

 

Tabuľka č. 2 Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu kontrolnej 

a v exponovanej skupine bez extrémnej hodnoty 

 Skupina 

kontrolná exponovaná spolu 

U-1-OH pyrén ug/g 
kreatinínu 
(bez extrémnej 
hodnoty) 

Počet 139 161 300 

Priemer 0,489 1,717 1,148 

SD 0,557 2,404 1,901 

Minimum 0,01 0,05 0,01 

Medián 0,27 0,96 0,495 

Maximum 2,96 15,69 15,69 
 

  Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu boli štatisticky významne vyššie 

v prípade exponovanej skupiny (Mann-Whitney test: p<0,001). Aj po vylúčení 

extrémnej hodnoty boli hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu v tejto skupine 
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štatisticky významne vyššie ako v kontrolnej skupine (Mann-Whitney test: p<0,001). 

Výsledky sú znázornené na grafe č. 3. 

 

 

Graf č. 3 Priemerné hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu s 95% intervalom  

spoľahlivosti  v kontrolnej  a v exponovanej  skupine  s  (A)  a bez  (B)  extrémnej 

hodnoty 

 

  Po zadelení  zamestnancov do 2 skupín podľa ich hodnôt U-1-hydroxypyrénu ug/g 

kreatinínu (hodnoty nad limit – kód 1 a hodnoty v norme – kód 0) sme testovali podiel 

zamestnancov s nadlimitnými hodnotami v obidvoch skupinách (použitý Chí-kvadrát 

test v kontingenčných tabuľkách).  

Podiel zamestnancov s  hodnotami U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu nad limit 

bol v exponovanej skupine 11,7% (19 zamestnancov zo 162), kým v kontrolnej bol 

nulový. Tento rozdiel je štatisticky významný (Chí-kvadrát test: p<0,001).  

Podiel zamestnancov s hodnotami U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu v  kontrolnej 

a exponovanej skupine zamestnancov je znázornený na grafe č. 4. 

 

A B

p < 0,001 p < 0,001 
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Graf č. 4  Podiel zamestnancov s hodnotami U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu 

v kontrolnej a exponovanej skupine zamestnancov 

 

 

   Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu na  jednotlivých pracoviskách 

exponovanej skupiny (1 – Strop batérie VKB, 2 – Majstrovská plošina SS a KS, 3 – 

Priestory celej prevádzky, 4 – Ostatné pracoviská) sú uvedené v tabuľke č. 3 a po 

vylúčení extrémnej hodnoty v tabuľke č. 4. 

 

Tabuľka č. 3 Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu na jednotlivých      

pracoviskách 

 pracovisko 

1 2 3 4 Spolu 

U-1-OH pyrén 
ug/g kreatinín 

Počet 40 54 27 41 162 

Priemer 3,65 1,34 2,98 0,803 2,05 

SD 3,92 0,97 10,57 0,92 4,86 

Minimum 0,10 0,13 0,06 0,05 0,05 

Medián 2,21 1,15 0,39 0,54 0,96 

Maximum 15,69 4,36 55,58 4,18 55,58 

p < 0,001 
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Tabuľka č. 4  Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu bez extrémnej hodnoty                   

na jednotlivých pracoviskách 

 pracovisko 

1 2 3 4 Spolu 

U-1-OH pyrén 
ug/g kreatinín  

Počet 40 54 26 41 161 

Priemer 3,65 1,34 0,95 0,803 1,72 

SD 3,92 0,97 1,15 0,92 2,404 

Minimum 0,10 0,13 0,06 0,05 0,05 

Medián 2,21 1,15 0,37 0,54 0,96 

Maximum 15,69 4,36 4,82 4,18 15,69 
 

Na zistenie rozdielu hodnôt U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu medzi 

pracoviskami sme použili Kruskal-Wallisov test. V obidvoch prípadoch (s a bez 

extrémnej hodnoty) boli hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu štatisticky 

významne odlišné na jednotlivých pracoviskách (p<0,001) (graf č. 5). Štatisticky 

významný rozdiel bol medzi pracoviskom 1 a 3, 1 a 4 (p<0,001) a medzi 2 a 4 (p=0,014 

pre celú skupinu, p=0,013 pre skupinu bez extrémnej hodnoty). Na porovnanie medzi 

jednotlivými skupinami bol použitý Mann-Whitney test korigovaný na počet porovnaní.  

 

*  platí pre 1:3 a 1:4 

Graf č. 5 Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu na jednotlivých 

pracoviskách  s (A) a bez (B) extrémnej hodnoty a ich vzájomné porovnanie  

p = 0,014 

p < 0,001* 

p = 
0 013

p < 0,001* 

A B 
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   Podiel zamestnancov s nadlimitnou hodnotou U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu 

na jednotlivých pracoviskách je znázornený na grafe  č. 6. 

 

 

         

Graf č. 6 Podiel zamestnancov s nadlimitnou U-1-hydroxypyrénu ug/g   kreatinínu   

na jednotlivých pracoviskách 

 

   V exponovanej skupine bolo 19 zamestnancov s hodnotou U-1-hydroxypyrénu 

ug/g kreatinínu vyššou, ako pripúšťa limit a ich podiel v jednotlivých prevádzkach je 

štatisticky významne odlišný (Chí-kvadrát test: p<0,001). Najvyšší bol na pracovisku 1 

– Strop batérie (14 zamestnancov – 35,0 %), potom na pracovisku 3 – Priestor celej 

prevádzky  (2 – 7,4 %), na pracovisku 4 – Ostatné pracoviská (2 – 4,9 %) a najnižší bol 

na pracovisku 2 – Majstrovská plošina SS a KS (1 – 1,9 %).  

   Vyhodnotili sme tiež vplyv niektorých ďalších faktorov,  ktoré by mohli 

ovplyvniť hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu, ako fajčenie a konzumácia 

vybraných jedál. Pri získavaní údajov sme použili dotazník k biologickému 

expozičnému testu. 
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   Podiel fajčiarov bol o niečo vyšší v kontrolnej skupine (56 zo 139; 40,3 %) ako 

v exponovanej (56 zo 163; 34,4 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. 

Nebol  rozdiel medzi fajčiarmi a nefajčiarmi vo veku, ani v dĺžke doby expozície. Vek 

a doba expozície u fajčiarov a nefajčiarov sú uvedené v tabuľke č. 5. 

 
Tabuľka č. 5  Vek a doba expozície u fajčiarov a nefajčiarov 
 
 Fajčiar 

nie áno Spolu 

Vek 

Počet 190 112 302 

Priemer 46,56 45,29 46,09 

SD 10,061 11,128 10,469 

Minimum 22 23 22 

Medián 50,00 49,00 49,00 

Maximum 63 64 64 

Doba expozície 

Počet 190 112 302 
Priemer 20,83 18,98 20,14 
SD 10,406 11,823 10,970 
Minimum 1 1 1 
Medián 25,00 17,00 21,50 
Maximum 40 41 41 

 
 

  Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu boli u fajčiarov štatisticky významne 

vyššie ako u nefajčiarov p=0,006, v prípade vylúčenia extrémnej hodnoty p = 0,005.        

Na vyhodnotenie sme použili Mann-Whitneyho test. Výsledky sú v nasledujúcej 

tabuľke   č. 6  a  grafe č. 7. Čo sa týka nadlimitných hodnôt, tak podiel zamestnancov 

s nadlimitnými hodnotami bol rovnaký u fajčiarov (12 zo 189; 6,3 %), ako aj 

nefajčiarov (7 zo 112; 6,3 %). 

 

 

 

 



118 

Tabuľka č. 6 Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu u fajčiarov a nefajčiarov 

 
 Fajčiar 

p nie áno 

U-1-OH pyrén ug/g 
kreatinín 

Počet 189 112  

Priemer 1,298 1,381  

SD 4,331 2,135  

Minimum 0,01 0,05  

Medián 0,40 0,68 0,006 

Maximum 55,58 15,69  

U-1-OH pyrén ug/g 
kreatinín 
(bez extrémnej hodnoty) 

Počet 188 112  

Priemer 1,009 1,381  

SD 1,738 2,135  

Minimum 0,01 0,05  

Medián 0,40 0,68 0,005 

Maximum 13,08 15,69  
 
 
 
 

 

 
 

 
A – s extrémom, B – bez extrému 
 
Graf  č. 7 Priemerné hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu s 95%    

intervalom  spoľahlivosti u fajčiarov a nefajčiarov s extrémnou a bez extrémnej   

hodnoty 

 

A B 

p = 
0 006

p = 
0 005
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  Na zvýšené hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu má vplyv len 

konzumácia údeného mäsa. Konzumácia listovej zeleniny síce znižuje hodnoty U-1-

hydroxypyrénu ug/g kreatinínu, nie však štatisticky významne (Tab. č. 7).  

 

Tabuľka č. 7 Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu v jednotlivých 

skupinách   podľa  konzumácie príslušných potravín 

 

Grilované mäso Nie (n = 199) 

A 

Nie – extrém 

(n = 198)     B 

Áno (n = 102) p hodnota 

1,38 ± 4,27 1,11 ± 1,83 1,23 ± 2,03 pA = 0,411 

pB  = 0,370 0,49 0,49 0,53 

0,49 – 55,58 0,03 – 13,08 0,53 – 15,69 

Smažené mäso Nie (138) Nie (137) Áno (163) pA = 0,897 

pB  = 0,811 1,43 ± 4,96 1,04 ± 1,75 1,24 ± 2,02 

0,55 0,55 0,48 

0,03 – 55,58 0,03 – 13,08 0,01 – 15,69 

Údené mäso Nie (192) Nie (191) Áno (109) pA = 0,014 

pB = 0,011 1,275 ± 4,28 0,99 ± 1,68 1,424 ± 2,22 

0,45 0,45 0,66 

0,03 – 55,58 0,03 – 13,08 0,01 – 15,69 

Listová 

zelenina 

Nie (140) Nie (139) Áno (161) pA = 0,226 

pB = 0,267 1,57 ± 4,95 1,185 ± 1,85 1,12 ± 1,95 

0,55 0,45 0,45 

0,01 – 55,58 0,01 – 13,08 0,04 – 15,69 

Cereálie Nie (196) Nie (195) Áno (105) pA = 0,562 

pB = 0,611 1,396 ± 4,244 1,118 ± 1,7 1,205 ± 2,235 

0,545 0,54 0,45 

0,01 – 55,58 0,01 – 13,08 0,04 – 15,59 
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     Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu sú v tabuľke uvádzane ako 

aritmetický priemer ± smerodajná odchýlka, medián, minimum – maximum. V podiele 

nadlimitných hodnôt nebol štatisticky významný rozdiel medzi skupinami 

zamestnancov, ktorí danú potravinu konzumovali a ktorí ju nekonzumovali. I keď, ako 

vidieť z tabuľky č. 8, v skupine konzumujúcich údené mäso je vyšší podiel 

s nadlimitnými hodnotami. 

 

Tabuľka č. 8   Podiel zamestnancov s nadlimitnými hodnotami U-1-hydroxypyrénu 

ug/g  kreatinínu v skupinách  podľa konzumácie daných potravín 

 
 Nie Áno p 

Grilované mäso 12/199 (6,0%) 7/102 (6,9%) 0,779 

Smažené mäso 9/138 (6,5%) 10/163 (6,1%) 0,891 

Údené mäso 9/192 (4,7%) 10/109 (9,2%) 0,124 

Listová zelenina 9/140 (6,4%) 10/161 (6,2%) 0,938 

Cereálie 10/146 (5,1%) 9/105 (8,6%) 0,328 

V tabuľke je uvedené: počet s nadlimitnou hodnotou/celkový počet v príslušnej skupine.  

 
 
DISKUSIA 

     Výroba koksu je stále veľmi dôležitá, pretože aj v súčasnosti je koks pre 

hutníctvo nenahraditeľným palivom. Pri výrobe koksu dochádza k vzniku 

polycyklických aromatických uhľovodíkov. Expozícia PAU bola objektivizovaná 

a hodnotená v súlade s legislatívou v Slovenskej republike, ktorá stanovila technickú 

smernú hodnotu (TSH) pre 3,4 benzo(a)pyrén v pracovnom ovzduší pri výrobe koksu na 

5 ug.m-3 a  pre ostatné pracoviska 2 ug.m-3. Realizovali sme osobné odbery pracovného 

ovzdušia.  
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 Zamestnanci používali pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky: ochranný 

odev, ochrannú obuv, rukavice, okuliare, chrániče sluchu, prilbu, polomasku alebo 

filtračno-ventilačnú jednotku s núteným prívodom vzduchu s celotvárovou maskou 

s kombinovanými filtrami pre tuhé častice a plyny.  

 V závode Koksovňa bolo za účelom analýzy PAU urobených 129 osobných 

odberov, z toho bolo v norme 115 (89,1 %), nad limit bolo 14 (10,9 %). Všetkých 14 

nadlimitných hodnôt sme zistili v exponovanej skupine. V kontrolnej skupine z 33  

osobných odberov boli všetky v norme. Medzi exponovanou a kontrolnou skupinou bol 

štatisticky významný rozdiel v podiele odberov nad limitnú hodnotu (p = 0,02). 

 Hodnoty koncentrácie 3,4 benzo(a)pyrénu boli  štatisticky významne vyššie 

v prípade exponovanej skupiny zamestnancov prevádzky Výroba koksu, najmä 

u zamestnancov vykonávajúcich pracovné činnosti na strope batérií. Uvedené zistenie je 

v súlade so závermi odbornej literatúry (Wu et al., 1998, Jongeneelen et al., 1990, 

IARC, 1984). Najvyššie prekročenie limitu expozície pre PAU bolo zistené u profesie 

predlohár, ktorý vykonáva práce na strope batérie.  

    V sledovanom období sme zistili  nadlimitné hodnoty PAU v pracovnom ovzduší len 

na prevádzke Výroba koksu, na ďalších prevádzkach závodu Koksovňa boli namerané  

podlimitné hodnoty PAU. Expozícia zamestnancov PAU vyplýva z faktu, že proces 

výroby koksu nie je možné zabezpečiť tak, aby bol plne hermeticky uzatvorený.  

 Za účelom biologického monitorovania sme zabezpečili stanovenie 1-

hydroxypyrénu - metabolitu pyrénu v moči. U všetkých prítomných zamestnancov na 

pracovných zmenách bol odobratý moč na konci pracovnej zmeny. Hodnoty U-1-

hydroxypyrénu ug/g kreatinínu boli štatisticky významne vyššie v prípade exponovanej 

skupiny (Mann-Whitney test: p<0,001).  
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 Podiel zamestnancov s  hodnotami U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu nad limit 

bol v exponovanej skupine 11,7 % (19 zamestnancov zo 162), kým v kontrolnej bol 

nulový. Tento rozdiel je štatisticky významný (Chí-kvadrát test: p<0,001). 

Exponovanú skupinu sme rozdelili do 4 podskupín podľa pracovísk: 1 – Strop 

batérie VKB, 2 – Majstrovská plošina SS a KS, 3 – Priestory celej prevádzky,  4 – 

Ostatné pracoviská. Hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu boli štatisticky 

významne odlišné v exponovanej skupine na jednotlivých pracoviskách (p<0,001). 

Štatisticky významný rozdiel bol medzi pracoviskami 1 a 3, 1 a 4 (p<0,001) a medzi 2 

a 4 (p=0,014 pre celú skupinu, p=0,013 pre skupinu bez extrémnej hodnoty).  

  Najvyššie hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu boli na pracovisku 1 - 

Strop batérie. V exponovanej skupine bolo 19 zamestnancov s hodnotou U-1-

hydroxypyrénu ug/g kreatinínu vyššou ako pripúšťa limit a ich podiel na jednotlivých 

pracoviskách  je štatisticky významne odlišný (Chí-kvadrát test: p<0,001). Najvyšší bol 

na pracovisku  1 – Strop batérie (14 zamestnancov – 35,0 %), potom na pracovisku 3 – 

Priestor celej prevádzky (2 – 7,4 %), na pracovisku 4 – Ostatné pracoviská (2 – 4,9 %) 

a najnižší bol na pracovisku 2 – Majstrovská plošina SS a KS (1 – 1,9 %).  Naše 

výsledky potvrdzujú analýzy uvedené v odbornej literatúre (Wu et al., 1998, 

Jongeneelen et al., 1990).  

   Expozícia zamestnancov PAU je spôsobená jednak technologickým procesom          

pri výrobe, ale môže byť spôsobená aj požívaním potravín obsahujúcich PAU 

a fajčením cigariet (Ciecierska and Obiedzinksi, 2013, Lannerö et al., 2008, Ravindra et 

al., 2008, ACGHIH, 2005, Chen and Lin 2001). 

  Vyhodnotili sme  vplyv vybraných faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť hodnoty          

U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu, ako konzumácia určitých jedál a  fajčenia.  
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Podľa analýzy hodnôt U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu vyplýva, že 

z konzumácie príslušných potravín len konzumácia údeného mäsa má štatistický 

významný vplyv na zvýšené hodnoty U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu, nakoľko 

vypočítaná p hodnota bola 0,014 (resp. 0,011).  

    U tých zamestnancov, ktorí konzumovali údené mäso boli hodnoty U-1-

hydroxypyrénu ug/g kreatinínu v prípade mediánu o 0,21 jednotiek vyššie, ako u tých 

zamestnancov, ktorí za posledné tri dni údené mäso nekonzumovali. Štatisticky 

významné hodnoty 1-hydroxypyrénu po konzumácii údeného mäsa boli dokumentované          

aj v odbornej literatúre (Burrati et al., 2000).  

    Podiel fajčiarov bol o niečo vyšší v kontrolnej skupine (56 zo 139; 40,3 %)                  

ako v exponovanej (56 zo 163; 34,4 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. 

Nebol  rozdiel medzi fajčiarmi a nefajčiarmi vo veku, ani v dĺžke doby expozície. Na 

závode Koksovňa je v kontrolovanom pásme  vzhľadom na karcinogénne látky  prijatý 

zákaz fajčenia. Zamestnanci sú edukovaní o škodlivosti fajčenia.  

Bo Chen et al. (2007) zistili u fajčiarov vyššie hodnoty 1-hydroxypyrénu než                  

u nefajčiarov, Jongeneelen et al. (1990) v práci poukázali na signifikantný efekt fajčenia     

na výšku hladiny 1-hydroxypyrénu. Naša práca potvrdila signifikantný  efekt na vyššie 

hodnoty 1-hydroxypyrénu u fajčiarov. Hodnoty U-1-hydro-xypyrénu ug/g kreatinínu 

boli u fajčiarov štatisticky významne vyššie ako u nefajčiarov p=0,006. Čo sa týka 

nadlimitných hodnôt, tak podiel zamestnancov s nadlimitnými hodnotami bol rovnaký 

u fajčiarov (6,3 %), ako aj u nefajčiarov ( 6,3 %). Tieto fakty by mohli poukazovať na 

vhodnú edukáciu zamestnancov koksovne a pozitívny efekt zákazu fajčenia na 

pracoviskách závodu  Koksovňa. Povolenou  výnimkou je iba fajčenie na vyhradených 

a označených  miestach –  fajčiarskych kútikoch.  



124 

  Na základe vyššie uvedených faktov zisťujeme, že pracovné prostredie pri výrobe 

koksu je významným zdrojom expozície PAU a preto systematická objektivizácia 

expozície PAU a 1-hydroxypyrénu má nezastupiteľnú funkciu pri prevencii a ochrane 

zdravia zamestnancov pri výrobe koksu. Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Košiciach  boli práce najviac exponovaných zamestnancov 

polycyklickým aromatickým uhľovodíkom závodu Koksovňa zaradené do  4. kategórie 

vzhľadom na expozíciu zamestnancov karcinogénnym a mutagénnym faktorom. 

 

ZÁVER 

   Výroba koksu karbonizáciou čierneho uhlia je spätá so vznikom polycyklických 

aromatických uhľovodíkov. Vzhľadom na dokázané karcinogénne účinky 

polycyklických aromatických uhľovodíkov je výroba koksu z čierneho uhlia zaradená 

do skupiny pracovných procesov s rizikom chemickej karcinogenity. Objektivizácia 

expozície benzo(a)pyrénu ako indikátora prítomnosti polycyklických aromatických 

uhľovodíkov v pracovnom prostredí bola realizovaná dvakrát ročne (jar a jeseň) 

osobnými odbermi u vybraných profesií. Odbermi vzoriek a  ich analýzami bola 

objektivizovaná prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov vo všetkých 

výrobných častiach  prevádzky Výroba koksu.  

   Charakter práce a  pracovného prostredia koksovne, nebezpečenstvo 

karcinogénnych PAU vyplývajúce z ich bezprahového účinku, si vyžaduje sústavne 

monitorovanie zdravotného stavu zamestnancov. Pravidelné cielené lekárske 

preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú jedenkrát za rok pri prácach 

zaradených do 4. kategórie  a  jedenkrát  za  2  roky  pri  prácach  zaradených  do  3.  

kategórie  z hľadiska  zdravotného  rizika. U všetkých prítomných zamestnancov sa 

vykonávali vyšetrenia 1-hydroxypyrénu v moči ako biologického expozičného testu. 
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  Najvyššie riziko zvýšenej expozície PAU mali zamestnanci pracujúci na strope 

koksárenských batérií. Štatistický významný vplyv na zvýšené hodnoty                   

U-1-hydroxypyrénu ug/g kreatinínu mala konzumácia údeného mäsa a fajčenie.  

   Vzhľadom na riziko chemickej karcinogenity pri výrobe koksu je potrebné 

naďalej systematicky monitorovať expozíciu PAU, zdravotný stav zamestnancov 

vrátane biologických expozičných testov. Za účelom ochrany zdravia zamestnancov 

koksovne, najmä u zamestnancov vykonávajúcich práce pri výrobe koksu na strope 

batérii a majstrovskej plošine, je potrebné prijať ďalšie preventívne technické 

a organizačné opatrenia  na elimináciu polycyklických aromatických uhľovodíkov v 

pracovnom prostredí, resp. na ich zníženie na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň.  

  Práca podáva reálny obraz o expozícii zamestnancov PAU pri výrobe koksu 

a zároveň o expozícii zamestnancov PAU z konzumácie vybraných druhov potravín a 

fajčenia. 
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ABSTRAKT 

Rudolf Virchow bol významnou osobnosťou medicíny 19. storočia. 

S obdivuhodnou  všestrannosťou sa venoval patologickej anatómii, epidemiológii, 

parazitológii, antropológii, etnológii, paleontológii a archeológii. V jednotlivých 

odboroch formoval odborné spoločnosti ako aj odborné periodiká, ktoré vychádzajú až 

dodnes. Epidemiologická práca ho priviedla k pôsobeniu vo verejnom zdravotníctve. 

Vďaka politickej aktivite mohol presadzovať aj svoje zámery vo verejnom 

zdravotníctve. Svojím vytrvalým a zmysluplným úsilím je príkladom mnohých 

generácií. 

 

 

Rudolf Virchow (1821-1902) 



128 

Rudolf Ludwig Karl Virchow sa narodil 13. októbra 1821 v Schivelbeine 

v Prusku ako jediné dieťa roľníka a mestského pokladníka. Bol vynikajúcim študentom. 

Slabý hlasový fond ho odradil od pôvodného zámeru študovať teológiu. V roku 1839  

dostal štipendium Pruskej vojenskej akadémie, ktoré mu umožnilo študovať medicínu, 

aby sa tak pripravoval na kariéru vojenského lekára.  

Študoval v Berlíne na Friedrich-Wlihelms inštitúte Humboldtovej univerzity 

pod vedením Johannesa Petrera Mullera. Vo veku 22 rokov získal doktorát. Pracoval 

pod vedením Roberta Froriepa v Nemocnici Charité ako jeho demonštrátor. Tam aj 

potom väčšinu života pôsobil ako pedagóg okrem krátkych pobytov v Sliezsku 

a Würzburgu. V rokoch 1847-1848 vyšetroval na príkaz Pruskej vlády epidémiu 

týfusu v Hornom Sliezsku. Jeho štúdia prekročila medicínske úvahy a zaoberala sa aj 

ekonomickými, sociálnymi a hygienickými faktormi epidémie. Obsahovala tiež návrh 

sociálnych reforiem, ktoré by  zamedzili vzniku budúcich epidémií. 

V roku 1847 založili spolu s kolegom Benino Reinhardtom Archiv für 

Pathologische Anatomie und Physiologie, doteraz existujúci významný časopis pre 

patológiu pod názvom Virchow´s Archives. Rovnako založil Zeitschrift für Ethnology. 

Časopis doteraz vydáva Nemecká antropologická spoločnosť a Berlínska spoločnosť pre 

Antropológiu, etnológiu a prehistóriu. Obe spoločnosti založil Virchow.  

Virchow povzbudzoval svojich študentov, aby mysleli mikroskopicky. Vychoval 

viacerých popredných vedcov: Edwin Klebs, Ernst Haekel, Adolf Kussmaul, William 

Welch, William Osler, Friedrich Recklinghausen, Franz Boas. Jeho správa o epidémii 

týfusu z roku 1848 viedla k založeniu verejného zdravotníctva v Nemecku. A v živote 

Virchowa  k ďalším politickým a sociálnym aktivitám. Známy je jeho výrok: „Medicína 

je spoločenská veda a politika nie je nič iné ako medicína vo veľkom meradle“.  
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Zúčastnil sa revolúcie v roku 1848. Vydával časopis sociálny politický 

týždenník Die Medizinische Reform, aby šíril svoje politické a sociálne idey. Noviny 

vychádzali len jeden rok. Virchow založil politickú stranu Deutsche Fortschrittspartei, 

neskôr bol zvolený v roku 1848 do Pruského parlamentu, kam bezprostredne pre nízky 

vek nemohol zasadnúť. V Reichstagu zasadal až neskôr ako starší v rokoch 1880-1893, 

kde pôsobil v opozícii. V tom čase viedol aj Patologický inštitút v Berlíne. Pomáhal 

formulovať zdravotnícke reformy zavádzané v Nemecku Bismarckovou 

administratívou. Ako poslanec kritizoval ríšskeho kancelára Otta von Bismarcka kvôli 

nadmernému vojenskému rozpočtu. Traduje sa, že kancelár ho vyzval na súboj.  

Virchow mal zvoliť druh zbraní. Vybral bravčové klobásy. Pre seba - uvarenú 

a pre ríšskeho kancelára - surovú s larvami Trichinella spiralis. Kancelárovi sa zdala 

takáto zbraň príliš nebezpečná. Iná legenda hovorí, že Virchow túto „poctu“ biť sa 

v súboji s ríšskym kancelárom odmietol. 

V roku 1871 Virchow sprevádzal Heinricha Schliemanna na jeho ceste za 

vykopávkami do Tróje. Tak ako Sigmund Freud analyzoval „smetisko“ ľudskej duše, aj 

Virchow vyzýval H. Schliemanna analyzovať nielen archeologické poklady, ale aj smeti 

civilizácie. Virchow je autorom 2000 vedeckých prác. Za jeho magnum opus sa 

považuje dielo Bunková patológia - Die Cellularpathologie publikované v roku 1858.  

 V diele zaviedol princíp, že bunka je základná jednotka tvoriaca všetky telesné 

orgány a tkanivá a že bunky môžu vznikať len z už existujúcich buniek, nie z beztvarej 

hmoty či „blastém“, ako sa predtým mnohí domnievali. Dokázal, že choroby je potrebné 

chápať v zmysle bunkových premien. Pomocou bunkovej teórie vysvetľoval 

patologické zmeny. Choroby vznikajú v dôsledku chorobných zmien v bunkách, ktoré 

sa ďalej delia, rozmnožujú. Na základe štúdia buniek bolo možné porozumieť tvorbe 

nádorov a metastáz - Omnis cellula e celula (1855).  
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Choroby môžu byť charakterizované nielen príznakmi, ale aj typickými 

anatomickými zmenami. Považoval za dôležité nielen systematické klinické sledovanie, 

ale aj experiment na zvieratách.  Známe je eponymum Virchowova uzlina – lymfatická 

uzlina uložená supraklavikulárne pri karcinóme žalúdka. Niekedy aj nazývaná 

Troisierov príznak. Záujem o chémiu Virchowa priviedol k štúdiu živočíšnych farbív 

(bilirubín, hematín), bielkovín a aminokyselín. Zaoberal sa kostnými bunkami 

a bunkami spojovacích tkanív, popísal myelín, bol prvý, ktorý rozpoznal leukémiu. 

V rovnakom čase ako pôsobil Virchow v Nemecku, vo Francúzsku realizoval 

svoje mikrobiologické objavy Louis Pasteur. Virchow kritizoval Pasteurovu zárodočnú 

teóriu. Bol presvedčený, že choroby nie sú spôsobené zvonku, ale zmenami vnútri 

buniek. Zaviedol termín zoonózy, infekcie spoločné pre ľudí aj živočíchy. Bol tvorcom 

komparatívnej patológie. Virchow prispel svojim dielom k rozvoju antropológie, 

paleontológie a archeológie. Bol presvedčený, že neandertálec bol moderný homo 

sapiens, ktorého deformácie boli zapríčinené rachitídou a artritídou. Virchow nesúhlasil 

s Darwinom vo všetkom, avšak bol fascinovaný jeho antropologickým prístupom. 

Zorganizoval prieskum zdravotného stavu a antropologických ukazovateľov 6 miliónov 

nemeckých detí. Na základe tohto prieskumu prišiel k záveru, že telesná stavba 

a zdatnosť je výsledkom životných podmienok a nie príslušnosťou k rase. Ostro 

kritizoval rodiace sa rasové teórie, odmietol existenciu čistej árijskej rasy.   

V roku 1856 popísal princíp tromboembolickej choroby v diele Thrombose und 

Embolie. Tradičnú triádu tvorili tri fenomény. Fenomén  prerušenia krvného prúdu, 

v modernom ponímaní stáza krvi. Fenomén s podráždením cievnej steny a jej okolia, 

v súčasnosti formulovaný ako poškodenie endotelu alebo poranenie cievnej steny. 

Fenomén krvnej koaguláciu v súčasnosti známy ako hyperkoagulabilita.  
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Eponymum Virchowova triáda vznikol až po smrti autora, na začiatku 50-tych 

rokov minulého storočia. Poškodenie cievnej steny údajne pribudlo do triády až po 

diskusii s francúzskym anatómom a patológom Jeanom Cruveilhierom (1791-1874), 

ktorý sa koncentroval vo svojej vedeckej práci na flebitídu.  

13. október, deň narodenia Rudolfa Virchowa, bol zvolený ako Svetový deň 

trombózy. Na čele tejto aktivity stojí Medzinárodná spoločnosť pre trombózu 

a hemostázu.  Svetový deň trombózy  je celosvetová verejná a profesionálna iniciatíva 

zameraná na edukáciu ako laickej, tak odbornej spoločnosti, ktorej konečným cieľom je 

znížiť incidenciu a prevalenciu ochorení spôsobených trombózou. V Slovenskej 

republike aktivity koordinuje a odborne garantuje Slovenská spoločnosť pre hemostázu 

a trombózu. Na čele riadiaceho výboru je prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.  

 

Svetový deň trombózy spája odborné znalosti s aktivitami verejného zdravotníctva. Jeho 

preventívne zameranie je plne v duchu snaženia Rudolfa Virchowa. Dúfame, že tak ako 

pretrvávajú mnohé iniciatívy a odborný odkaz samotného Virchova, aj Svetový deň 

trombózy sa stane vytrvalou edukačnou aktivitou  s preventívnym zameraním.  

Na Slovensku je u niekoľko rokov významnou edukačnou aktivitou v oblasti 

tromboembolizmu edukačná webová stránka www.cievy.sk, vytvorená v rámci 

Národného programu ochorenia srdca a ciev v spolupráci Slovenskej angiologickej 

spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a Občianskeho združenia Angio. 
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Virchow v Reichstagu pôsobil do roku 1893, kedy sa stal rektorom Berlínskej 

univerzity. V súvislosti s touto politickou aktivitou bolo prerušené jeho pôsobenie 

v Nemocnici Charité. V roku 1849 sa postavil na čelo Patologickej anatómie  na 

Univerzite vo Würzburgu. Po niekoľkých rokoch ho nemocnica Charité prizvala späť, 

aby riadil jej novo založený ústav patológie. Po návrate do Berlína bol zvolený za člena 

mestskej rady, počas výkonu funkcie jeho odporúčania týkajúce sa verejného 

zdravotníctva premenili Berlín na modelové mesto z hľadiska hygieny. Zároveň bol na 

čele Patologickej anatómie a fyziológie na Berlínskej univerzite. Campus nemocnice 

Charité sa v súčasnosti nazýva Campus Virchow klinikum. 

V roku 1850 sa oženil s Rose Mayer (dcéra Karla Mayera, zakladateľ modernej 

gynekológie). Bol otcom šiestich detí (3 dcéry a 3 synovia). Koncom februára 1902 

cestoval na prednášku Geografickej spoločnosti. Pri vystupovaní sa pošmykol a zlomil 

si kŕčok stehennej kosti. O sedem mesiacov 5. septembra 1902 zomrel. Napriek jeho 

rebelstvu mu bol usporiadaný štátny pohreb v Berlíne.   

Rudolf Virchow bol významnou osobnosťou medicíny 19. storočia. 

S obdivuhodnou  všestrannosťou sa venoval patologickej anatómii, epidemiológii, 

parazitológii, antropológii, etnológii, paleontológii a archeológii.  
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V jednotlivých odboroch formoval odborné spoločnosti ako aj odborné 

periodiká, ktoré vychádzajú až dodnes. Epidemiologická práca ho priviedla k pôsobeniu 

vo verejnom zdravotníctve. Vďaka politickej aktivite mohol presadzovať svoje zámery 

vo verejnom zdravotníctve. Svojím vytrvalým a zmysluplným úsilím je príkladom 

mnohých generácií. 

 

LITERATÚRA 
 

1. Frank González-Crussi. (2008). Medicína, stručné dejiny, Slovart, Bratislava 2008, ISBN 978-
08-8085-634-2. 

2. Bagot, C. N., Arya, R. (2008). "Virchow and his triad: a question of attribution". British Journal 
of Haematology 143 (2): 180–189. 

3. Taylor, R; Rieger, A (1985). "Medicine as social science: Rudolf Virchow on the typhus 
epidemic in Upper Silesia". International Journal of Health Services 15 (4): 547–559. 

4. Azar, HA (1997). "Rudolf Virchow, not just a pathologist: a re-examination of the report on the 
typhus epidemic in Upper Silesia". Annals of Diagnostic Pathology 1 (1): 65–71. 

5. Balkwill, Fran; Mantovani, Alberto (2001). "Inflammation and cancer: back to Virchow?". The 
Lancet 357 (9255): 539–545. 

6. Virchow, R. (1856). "Thrombose und Embolie. Gefässentzündung und septische Infektion". 
Gesammelte Abhandlungen zur wissenschaftlichen Medicin (in German). Frankfurt am Main: 
Von Meidinger & Sohn. pp. 219–732.Matzdorff AC, Bell WR (1998). Thrombosis and embolie 
(1846-1856). Canton, Massachusetts: Science History Publications. ISBN 0-88135-113-X. 

7. Virchow R LK. Translation in Matzdorff AC, Bell WR, trans, editor. Thrombosis and embolie 
(1846–1856). Canton, MA: Science History Publications; 1998. Originally published in German 
as “Thrombose und Embolie. Gefässentzündung und septische Infektion,” Gesammelte 
Abhandlungen zur wissenschaftlichen Medicin. Frankfurt am Main: Von Meidinger & Sohn; 
1856:219–732. 
 

 

 

Kontaktné údaje  
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH 
FVZ SZU, Katedra preventívnej a klinickej medicíny  
Limbová 12 
833 03 Bratislava 
e-mail: dostalova11@gmail.com 
 

 

 

 

 


