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ABSTRAKT

Epidemiologická situácia tuberkulózy (TBC) vo väčšine krajín s nízkym výskytom TBC 

sa vyznačuje nízkou mierou prenosu v celkovej populácii a príležitostnými ohniskami. 

Väčšina prípadov aktívnej TBC je spôsobená reaktiváciou latentnej tuberkulózy. Vysoká 

koncentrácia  choroby je  zaznamenávaná  v  určitých  rizikových  skupinách  (chudobní 

ľudia, bezdomovci, migranti,  väzni, etnické menšiny a osoby žijúce s HIV infekciou 

alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo závislí a iné 

marginalizované skupiny). V neposlednom rade veľkú hrozbu predstavuje cezhraničná 

migrácia. V čase zvyšujúcej sa migrácie obyvateľstva, nebude TBC natrvalo odstránená 

v akejkoľvek krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom meradle.

Kľúčové slová:  tuberkulóza, eliminácia, rizikové skupiny, marginálne populácie     

ABSTRACT

The epidemiological situation of tuberculosis in most low incidence TB countries is 

characterized by a low transmission rate across the population and occasional outbreaks. 

Most cases of active TB are caused by the reactivation of latent tuberculosis. A high 

concentration of disease is recorded in certain risk groups (poor people and homeless 

people, migrants, prisoners, ethnic minorities, people living with HIV infection or other 

diseases, people with excessive alcohol use, drug addiction and other marginalized 

groups).  Last but not least, cross-border migration is a major threat. At a time of in-

creasing population migration, TB will not be permanently removed in any country un-

less it is eliminated globally. 
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Nemecký  lekár Robert  Koch  objavil  v  roku  1882  pod  mikroskopom  bacily 

tuberkulózy,  ale  suchotiny,  ako  sa  jej  tiež  hovorilo  sprevádzajú  ľudstvo  oddávna. 

Možno povedať, že je stará ako ľudstvo, veď prvé správy o tuberkulóze pochádzajú z 

čias, keď ľudia začali vytvárať väčšie sociálne celky. Už nálezy kostier z mladšej doby 

kamennej  potvrdzujú  existenciu  kostnej  formy  tuberkulózy.  Hippokrates  podrobne 

opísal príznaky pľúcnej tuberkulózy, Avicenna konštatoval, že choroba je prenosná a na 

jej rozvoj vplýva okolie. Tuberkulóza je infekčné ochorenie a infekcia je najčastejšie 

spúšťaná  inhaláciou  infikovanej  kvapôčky  veľkosti  1-5  μm,  ktorá  obsahuje 

Mycobacterium  tuberculosis,  ktoré  sú  expektorované  pacientmi  s aktívnou  pľúcnou 

tuberkulózou, typicky, keď pacient kašle. 

Hlavným  cieľovým  orgánom  sú  pľúca,  ale  mykobaktérie  môžu  vyvolať  chorobný 

proces aj v mimopľúcnych štruktúrach (Nevická, 2007; Solovič, 2008).  Tuberkulóza je 

celkové  infekčné  ochorenie,  vyvolané  pre  človeka  obligátne  patogénnymi 

mykobaktériami  skupiny  Mycobacterium  tuberculosis  complex, kam  patrí  M. 

tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canetti, M. caprae a M. pinnipedii. 

V súčasnosti  sa  v našich  podmienkach  reálne  vyskytuje  prakticky  len  ochorenie, 

vyvolané  samotným  M.  tuberculosis  (BK  –  Kochov  bacil).  Za  jednoznačný  dôkaz 

ochorenia  (definitívny  prípad)  je považovaná  kultivácia  mykobaktérií. Ochorenia, 

vyvolané inými, tzv. atypickými mykobaktériami (Mycobacterium avium komplex, M. 

xenopi,  M. kansasii,  M. fortuitum,  M. chelonei a iné),  sa nazývajú  mykobakteriózy. 

Pôvodca ochorenia z tejto skupiny, na rozdiel od tuberkulózy,  môže byť prítomný aj 

v životnom prostredí  (voda,  pôda a  pod.),  pre  človeka  býva podmienene  patogénny 

a výskyt  mykobakterióz  je  vyšší  u osôb  s poruchami  imunity  (Solovič,  2008). 

Najčastejším prameňom nákazy je chorý človek, menej často zvieratá alebo kadavery. 

Mykobaktériami je infikovaná približne jedna tretina svetovej populácie. 

Najčastejšou vstupnou bránou je dýchací trakt, o čom svedčí aj vysoký podiel pľúcnej 

TBC, ktorá tvorí  až 80-90% všetkých foriem TBC. Mykobaktérie  sa šíria  vzdušnou 

cestou  a do organizmu vstupujú  dýchacími cestami i inhaláciou drobných kvapôčok, 

ktoré vznikajú pri kašli, kýchaní alebo spievaní a pretrvávajú v ovzduší niekoľko hodín. 

____________________________________________________________ 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2019

65

http://verejnezdravotnictvo.szu.sk/


Verejné zdravotníctvo. [online]. 2019, roč. 15, č. 2, s. 61 – 106.
Dostupné na internete: <casopis.fvszu.sk >. ISSN 1337-1789.

____________________________________________________________

Zriedkavejší  je  digestívny  prenos  alebo  prenos  kontaktom  (Rozborilová,  2009). 

V krajinách  s vysokou  incidenciou  tuberkulózy  sa  aktívny  prenos  najčastejšie  deje 

v domácnosti a na preplnených miestach, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí. 

Riziko vzniku infekcie je závislé na niekoľkých faktoroch: infekčnosť zdroja, tesnosť  

kontaktu,  množstvo  inhalovaných   baktérií,  stav  imunitného  systému  hostiteľa.  

Molekulárne  epidemiologické  štúdie  ukázali   značné  odlišnosti  v šírení  infekcie 

a manifestácii  ochorenia  v krajinách  s nízkou  incidenciou a v krajinách  s vysokou 

incidenciou tuberkulózy.  V niekoľkých  afrických  a ázijských  krajinách  je  veľká 

väčšina mykobakteriálnej infekcie spôsobená  M. tuberculosis,  incidencia je najvyššia 

u mladých  dospelých,  u ktorých  je  spôsobená  recentnými  epizódami  infekcie 

a reinfekcie  (Schlossberg,  2011).  Na  druhej  strane  v protiklade  s týmto,  v krajinách 

s nízkou incidenciou tuberkulózy, je aktívna infekcia najčastejšie u starších dospelých, 

seniorov  alebo  u  imigrantov  prichádzajúcich  z krajín  s vysokou  incidenciou.  V 

krajinách s vysokou incidenciou viac ako 85% prípadov aktívnej tuberkulózy je pľúcna 

forma,  v krajinách  s nízkou  incidenciou  je  viac  mimopľúcnej  tuberkulózy,  obzvlášť 

u pacientov  s koinfekciou  HIV  a imigrantov  pochádzajúcich  z endemických  krajín 

(Solovič, 2017).  Od roku 2013 sledujeme celosvetovo vzostup výskytu tuberkulózy, 

v roku  2016 Svetová  zdravotnícka  organizácia  odhaduje,  že  vo  svete  vzniklo  10,4 

miliónov  prípadov  všetkých  foriem  tuberkulózy  a odhadovaný  počet  úmrtí  bol  1,7 

milióna.  Nárast  je  skôr  pripisovaný  lepšiemu  hláseniu  tuberkulózy,  ako  skutočne 

zvyšujúcemu sa šíreniu tohto ochorenia. Veľkou výzvou z hľadiska kontroly a liečby 

tuberkulózy  je  podchytenie  ešte  veľkého  množstva  nediagnostikovaných  ľudí.  Na 

tuberkulózu  v roku  2016 ochorelo  1  milión  detí,  až  170  000  detí zomrelo  na 

tuberkulózu  ako  príčinu  smrti.  Tuberkulóza  je  najčastejšou  príčinou  úmrtí  u HIV 

infikovaných  osôb,  v roku  2016  až  35%  úmrtí  u týchto  osôb  bolo  zapríčinených 

tuberkulózou. 

Predpokladá sa, že v roku 2016 sa až u 490 000 osôb vyvinuli multirezistentné formy 

tuberkulózy a 190 000 infikovaných multirezistentnými formami tuberkulózy zomrelo. 

V roku 2016 bolo v 30 krajinách EÚ/EHP hlásených  58 994 prípadov tuberkulózy. 
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Notifikácia  bola  stabilizovaná  na  úrovni  11,40/100  000  obyvateľov,  s  nepretržitým 

pomaly klesajúcim trendom pozorovaným od roku 2005. Počet prípadov medzi rokmi 

2005 a 2016 poklesol o 30% a miera notifikácie poklesla o 37%. 

V roku 2016 bola najvyššia notifikácia vo vekovej skupine 25-44 ročných – 14,4/100 

000 obyvateľov. V roku 2016 bol podiel recidív z celkového počtu prípadov na úrovni 

10,5%.  22,8%  prípadov  z celkového  počtu  tuberkulóz  tvorili  mimopľúcne  formy 

tuberkulózy.  Až  32,7% z celkového  počtu  tuberkulózy  prípadov  sa  vyskytlo  u osôb 

narodených v nie v danej krajine – problém migrácie populácie. V krajinách EÚ/EHP 

3,7%  prípadov  tuberkulóz  je  podmienených  multirezistentnými  formami.  V  4,5% 

prípadov  išlo  o tuberkulózu  u  HIV  infikovaných  osôb.  Úspešnosť  liečby  po  12 

mesiacoch  po  začatí  liečby  bola  na  úrovni  74,1%.  V 2  424  prípadoch  v krajinách 

EÚ/EHP išlo o tuberkulózu u detí do 15 rokov veku, čo tvorí 4,3% z celkového počtu 

prípadov a notifikácia  sa  pohybuje na úrovni  3,1/100 000 detí  (ECDC, 2018; WHO 

2018). 

TBC a multirezistentná tuberkulóza predstavujú v globalizovanom svete hrozbu, ktorá 

nepozná hranice vďaka narastajúcemu pohybu obyvateľstva. Je alarmujúce, že iba jeden 

zo štyroch prípadov multirezistentnej tuberkulózy je diagnostikovaný a jeden z piatich 

dostane  adekvátnu  liečbu.  Antimikrobiálna  rezistencia  (AMR)  predstavuje  vážnu 

hrozbu  pre  globálnu,  regionálnu  a národnú  bezpečnosť.  Kým  počet  ochorení  na 

tuberkulózu  v Európskej  únii  klesá,  širší  európsky  región  má  najvyšší  výskyt 

multirezistentnej tuberkulózy a najnižšiu mieru úspešnosti liečby tuberkulózy na svete. 

Odhaduje sa, že MDR-TB je zodpovedná za štvrtinu všetkých úmrtí spôsobených AMR 

na  celom svete  (Solovič,  2018).  V rámci  širšieho  Európskeho  regiónu  sa  iba  jeden 

z dvoch pacientov úspešne uzdraví z MDR-TB. Odhaduje sa, že do roku 2050, jedno zo 

štyroch úmrtí súvisiacich s AMR bude spôsobených MDR-TB (Solovič, 2017).

VÍZIA NOVEJ STRATÉGIE WHO „SVET BEZ TUBERKULÓZY“ 

Cieľom  je  eliminácia  úmrtí  na  tuberkulózu  a  eliminácia  tuberkulózy  ako  verejno-

zdravotníckeho problému (Tab.1) (WHO, 2018).  
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Ciele pre rok 2025

• Zníženie úmrtí na tuberkulózu o 50 % v porovnaní s rokom 2015.

• Zníženie prevalencie tuberkulózy o 50 % v porovnaní s rokom 2015.

• Umožnenie prístupu k novej liečbe pre cieľovú skupinu pacientov s MDR – TB. 

Napriek tomu, že sme zaznamenali významný pokrok v kontrole tuberkulózy, existujú 

stále prekážky a hrozby, vrátane zvyšovania rozvoja a šírenia rezistencie, finančnej a 

sociálnej krízy a klesajúcej štátnej pomoci pre kontrolu a liečbu tuberkulózy.  Ďalšou 

hrozbou je žalostný stav finančných prostriedkov pre výskum TBC, ktorého výsledkom 

je neuspokojivé pokračovanie v ceste k novým technológiám pre diagnostiku,  liečbu 

a prevenciu ochorenia. 

Epidemiologická  situácia  tuberkulózy vo väčšine krajín  s nízkym výskytom TBC sa 

vyznačuje  nízkou mierou  prenosu v  celkovej  populácii  a  príležitostnými  ohniskami. 

Väčšina  prípadov  aktívnej  TBC  je  spôsobená  reaktiváciou  latentnej   tuberkulózy. 

Vysoká  koncentrácia  choroby  je  zaznamenávaná  v  určitých  rizikových  skupinách 

(chudobní ľudia a bezdomovci, migranti,  väzni, etnické menšiny, osoby žijúce s HIV  

infekciou alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo  

závislí a iné marginalizované skupiny). V neposlednom rade veľkú hrozbu predstavuje 

cezhraničná migrácia. 

V čase  zvyšujúcej  sa  migrácie  obyvateľstva,  nebude  TBC  natrvalo  odstránená  v 

akejkoľvek  krajine,  pokiaľ  nebude  eliminovaná  v celosvetovom  meradle.  Táto 

vzájomná závislosť si vyžaduje spoluprácu, posilnenie  prevencie  a liečby tuberkulózy 

vo  všetkých  krajinách.  Eliminácia  v krajinách  s nízkou  incidenciou  tuberkulózy,  z 

ktorých väčšina patrí medzi najbohatšie na svete, si bude vyžadovať jednak opatrenia 

prispôsobené podmienkam týchto krajín, ale tiež podieľanie sa na financovaní prevencie 

a liečby  ochorenia v najchudobnejších krajinách sveta (Obr. 1) (ECDC, 2018; Solovič, 

2017; WHO, 2018). 
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Tab.1:  Celosvetová stratégia v boji proti tuberkulóze

RÁMCOVÝ DOKUMENT CELOSVETOVEJ STRATÉGIE V BOJI 
PROTI TUBERKULÓZE 

VÍZIE Svet bez tuberkulózy
• nulová úmrtnosť, chorobnosť a utrpenie spôsobené tuberkulózou

CIELE Ukončenie celosvetovej epidémie na tuberkulózu
MÍĽNIKY 

V ROKU 

2025

• 75 %  zníženie úmrtnosti na tuberkulózu (v porovnaní s rokom 2015)
• 50%  zníženie incidencie tuberkulózy (v porovnaní s rokom 2015)
  (menej ako 55 prípadov tuberkulózy na 100 000 obyvateľov)
• žiadne postihnutie rodín čeliacich katastrofickým výdavkom následkom 

tuberkulózy

CIELE PRE 

ROK 2035

• 95 % zníženie úmrtnosti na tuberkulózu (v porovnaní s rokom 2015)
• 90% zníženie incidencie tuberkulózy (v porovnaní s rokom 2015)
  (menej ako 10 prípadov tuberkulózy na 100 000 obyvateľov)
• žiadne postihnutie rodín čeliacich katastrofickým výdavkom následkom 

tuberkulózy
PRINCÍPY
1. Správa štátnymi orgánmi,  zodpovednosť, monitorovanie a vyhodnocovanie.
2. Združenie s civilnými organizáciami a komunitami.
3. Ochrana a podpora ľudských práv, etika a spravodlivosť.
4. Adaptácia stratégie a cieľov na úroveň jednotlivých krajín, celosvetová spolupráca.

Zdroj: Solovič, 2016.

Obr. 1   Krajiny s nízkou incidenciou TBC

Zdroj: WHO, 2018.

 Krajiny s < 10/100,000 prípadov TBC/ročne
 Ostatné krajiny napredujú rýchle alebo majú potenciál zvládnuť elimináciu  v  budúcnosti
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SITUÁCIA V TBC NA SLOVENSKU

V roku 2017 bolo do Národného registra TBC nahlásených 249 prípadov (prevalencia 

4,58/100 000), čo je o 47 prípadov menej ako v roku 2016. Pľúcne formy tuberkulózy 

tvorili  206 prípadov a mimopľúcne 43 prípadov. V detskej  populácii  do 14 rokov sa 

tuberkulóza  vyskytla  v 46  prípadoch,  čo  je  oproti  roku  2016 pokles  o 15  prípadov. 

V roku 2017 na tuberkulózu zomrelo 15 pacientov a nebol nahlásený ani jeden prípad 

koinfekcie mykobakteriózy a HIV infekcie. Podľa geografického rozloženia bol v roku 

2017  najvyšší  výskyt  tohto  ochorenia na  východnom  Slovensku a  najnižší 

v Trnavskom kraji. Najvyšší výskyt tuberkulózy na východe Slovenska je podmienený 

výskytom u rizikových skupín obyvateľstva – marginálnych skupín rómskeho etnika, 

ktoré v tejto časti krajiny majú trvalý pobyt.   V Prešovskom kraji až 65 % prípadov 

tuberkulózy  je  práve  u tejto  etnickej  skupiny.  V  roku  2017  bolo  na  Slovensku  12 

pacientov  infikovaných  multirezistentnými  kmeňmi  tuberkulóznych  mykobaktérií 

a traja pacienti s X liekovo rezistentnými formami (Graf 1; Obr. 2) (NRT 2018; Solovič, 

2018). 

KROKY VEDÚCE K ELIMINÁCII TUBERKULÓZY

1) Politická úroveň - Valné zhromaždenie OSN 

Počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku 26.09.2018, ktoré bolo venované práve 

problematike  boja  s tuberkulózou,   bolo  konštatované,  že  by  sme  chceli  ukončiť 

epidémiu tuberkulózy do roku 2030.  Tak sa predpokladá v Agende 2030 pre trvalo 

udržateľný rozvoj a jej cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDG), v stratégii Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) 2016-2020. Členské krajiny prijatím Deklarácie sa 

zaviazali  k   zvýšeniu  prevencie,  diagnostiky,  liečby a  starostlivosti  o  tuberkulózu a 

snahám o dosiahnutie všeobecného zdravotného pokrytia prostredníctvom verejných a 

súkromných  poskytovateľov  zdravotnej  starostlivosti  s  cieľom  dosiahnuť  detekciu 

najmenej  90%  prípadov  a  úspešné  liečenie  najmenej  90%  zistených  vo  všetkých 

krajinách  prostredníctvom  rýchlej  diagnostiky  (vrátane  molekulárnej  diagnostiky), 

vhodnej liečby, starostlivosti a podpory zameranej na pacienta, uplatňovania štandardov 

starostlivosti odporúčaných WHO a využívania digitálneho zdravia (UN HLM, 2018). 
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2) Expertná úroveň - zriadenie Kolaboratívneho centra WHO pre prácu s marginálnymi 

skupinami obyvateľstva 

Národný  ústav  tuberkulózy,  pľúcnych  chorôb  a  hrudníkovej  chirurgie  vo  Vyšných 

Hágoch sa stal  Kolaboratívnym centrom WHO pre prácu s marginálnymi  skupinami 

obyvateľstva v krajinách strednej Európy počas porady expertov na tuberkulózu z krajín 

Vyšehradskej  skupiny  V4  v dňoch  20.-21.02.2019  vo  Vysokých  Tatrách.   Centrum 

otvorila regionálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie  pre európsky región 

Zsuzsana  Jakab.   Tuberkulóza  a jej  možnosti  eradikácie  sú  totiž  jednou  z hlavných 

priorít  slovenského  predsedníctva  krajín  Vyšehradskej  štvorky.  V NÚTPCHaHCH 

Vyšné Hágy sa realizuje vzdelávací program pre vzdelávanie asistentov osvety zdravia 

z  rómskych  komunít.  Ide  o  kooperatívne  úsilie  Ministerstva  zdravotníctva  SR, 

Národného  ústavu  v  spolupráci  a WHO.  Aktivita  úspešne  pripravuje  terénnych 

pracovníkov  z  marginálnych  skupín  zo  znevýhodneného  prostredia.  Títo  terénni 

pracovníci  poskytujú  kontakty  pre  základné  lekárske  vyšetrenia,  ako  aj  sledovanie 

pokračujúcej  liečby  pacientov  s  tuberkulózou  v  ambulantných  podmienkach. 

Vzdelávacia činnosť školí terénnych pracovníkov ako odstrániť prevládajúce predsudky 

a obavy Rómov o prevencii a očkovaní, pričom zdôrazňuje dôležitosť dĺžky liečby TB 

po  prepustení  z  hospitalizácie,  aby  sa  zabránilo  vzniku  rezistentných  kmeňov 

tuberkulózy v dôsledku predčasného ukončenia alebo prerušenia liečby. V roku 2018 

predstavovala  z celkového  počtu  289  hlásených  prípadov  u dospelých  Rómov 

tuberkulóza  v 37 % , u detí až v 88 % z celkového počtu všetkých prípadov /foto č. 1-

4/.  V roku 2018 pôsobilo na Slovensku 288 terénnych pracovníkov a pokrývajú 314 

lokalít v najchudobnejších a najohrozenejších častiach Slovenska (NTR, 2018).
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Graf 1 Notifikácia TBC na Slovensku v rokoch 1960 – 2017. 

Zdroj: NRT, 2018.

Obr. 2  Výskyt TBC na Slovensku v roku 2017 podľa krajov 

Zdroj: NRT, 2018.

Pozn.: BA – Bratislavský kraj, TT – Trnavský kraj, NR - Nitriansky kraj, TN – Trenčiansky kraj, 
           BB – Banskobystrický kraj, ZA – Žilinský kraj, KE – Košický kraj, PO – Prešovský kraj.
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ZÁVER

Epidemiologická  situácia  tuberkulózy vo väčšine krajín  s nízkym výskytom TBC sa 

vyznačuje  nízkou mierou  prenosu v  celkovej  populácii  a  príležitostnými  ohniskami. 

Väčšina  prípadov  aktívnej  TBC  je  spôsobená  reaktiváciou  latentnej   tuberkulózy. 

Vysoká  koncentrácia  choroby  je  zaznamenávaná  v  určitých  rizikových  skupinách 

(chudobní ľudia a bezdomovci, migranti, väzni, etnické menšiny, osoby žijúce s HIV 

infekciou alebo s inými chorobami, osoby s nadmerným užívaním alkoholu, drogovo 

závislí a iné marginalizované skupiny). V neposlednom rade veľkú hrozbu predstavuje 

cezhraničná  migrácia.  V čase  zvyšujúcej  sa  migrácie  obyvateľstva,  nebude  TBC 

natrvalo odstránená v akejkoľvek krajine, pokiaľ nebude eliminovaná v celosvetovom 

meradle (ECDC, 2018; WHO, 2018). 

Foto č. 1  Účastníci expertného fóra krajín V4 pre boj s tuberkulózou.

Zdroj: Autor.
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Foto č. 2  Návšteva expertov v teréne osada Nový Dvor.

 Zdroj: Autor.

  Foto č. 3  Školenie rómskych asistentov ochrany zdravia – po teoretickej príprave 
(NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 2017). 

 

Zdroj: Autor.
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Foto č. 4  Školenie rómskych asistentov ochrany zdravia – edukačné materiály 
(NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 2017).

Zdroj: Autor.
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