
zamestnancom v detských kolek-
tívoch),
Povinne očkovať zamestnancov 
zdravotníckych zariadení, ktorí 
sú neočkovaní, nekompletne oč-
kovaní alebo sú s nedokázaným 
stavom imunity, s výnimkou osôb  
s kontraindikáciou očkovania.
Ostatnou nákazou, očkovanie 
proti ktorej je zaradené do NIP 
ako povinné očkovanie dojčiat je 
vírusová hepatitída B.
Laboratórne testy zamerané na 
zistenie osôb s ochrannými hladi-
nami protilátok proti VHB, ako aj 
na ostatné plánované parametre 
podľa uvedenej metodiky boli vy-

konané u 4215 zozbieraných vzo-
riek sér. V grafe 3 sú prezentované 
výsledky vyšetrení sér na anti HBs 
protilátky, ktoré signalizujú ochra-
nu proti VHB získanú očkova-
ním. Vo vekových skupinách detí  
a adolescentov, ktorí podliehali od 
roku 1998 povinnému očkovaniu 
proti VHB a v troch ročníkoch na-
rodenia u starších detí, ktoré boli 
doočkované proti VHB (1997, 1996, 
1995), bola zistená proporcia pozi-
tívnych od 89,9% vo vekovej skupi-
ne 1-4-ročných po 76,1% v skupine 
20-24-ročných. V starších veko-
vých skupinách proporcia pozitív-
nych klesá až na hodnotu 25,1%,  

a to vo vekovej skupine 60-69 roč-
ných, čo zodpovedá skutočnosti, 
že vo vyšších vekových skupinách 
boli očkovaní prevažne zdravot-
nícki pracovníci, iné profesie v ri-
ziku nákazy VHB a cestovatelia. 
Laboratórne vyšetrenie na dôkaz 
prítomnosti HBsAg (antigénu 
dokazujúceho prítomnosť vírusu,  
a teda infekciozity pacienta) bolo 
vykonané u 4215 vzoriek. Poziti-
vita bola zistená raritne, a to v 4 
prípadoch vo vekových skupinách 
40-49-ročných 1x, 50-59-ročných 
1x a 60-69-ročných 2x. Prevalencia 
v súbore má hodnotu 0,09%
Získané výsledky nevyžadujú 
úpravu súčasnej stratégie očkova-
nia proti VHB, sú naopak výzvou 
zachovať súčasný stav očkovania 
detskej populácie nad 95% zaoč-
kovanosť. 
Očkovanie proti vírusovej hepa-
titíde typu A patrí medzi odpo-
rúčané očkovania s indikáciou 
očkovania 2-ročných detí pochá-
dzajúcich z prostredia s nízkym 
hygienickým štandardom.
Protilátky proti vírusu hepatitídy 
A boli vyšetrené u 4 214 osôb. Po-
zitivita bola zistená v priemere u 
26,2% vyšetrených. Výsledky vyšet-
rení podľa jednotlivých vekových 
skupín sú prezentované grafe 5.  
Z grafu je zrejmé, že najvyššia pro-
porcia pozitívnych, a teda premo-
renosť populácie bola zistená vo 

vekovej skupine 60-69-ročných,  
a to 68,7%. V nižších vekových 
skupinách postupne proporcia 
pozitívnych klesá, a to na hodnotu 
10,6% vo vekovej skupine 1-4-roč-
ných detí, v priemere má v súbore 
hodnotu 26,2%. Podiel vnímavých 
osôb v súbore dosiahol hodnotu 
73,8%. Odhad podielu vnímavých 
po štandardizácii je nižší a má 
hodnotu 64%. Odhad premore-
nosti populácie (1-69-ročných) po 
štandardizácii predstavuje 36%.
V rámci týchto vyšetrení boli zis-
tené výrazné regionálne rozdiely 
v premorenosti populácie podľa 
jednotlivých krajov s najvyššou 
pozitivitou v kraji Košickom, Pre-
šovskom a Banskobystrickom, čo 
súvisí s vyšším výskytom tejto ná-
kazy v uvedených krajoch.
Analýza výsledkov potvrdila, že 
vnímavosť k infekcii vírusom VHA 
je v populácii SR vysoká - 64%, 
čo zodpovedá epidemiologickej 
situácii vo výskyte VHA a nízkej 
zaočkovanosti populácie. Vzhľa-
dom na vysokú vnímavosť zistenú  
v súbore možno očakávať aj naďa-
lej šírenie VHA vo všetkých veko-
vých skupinách. Vysoká proporcia 
pozitívnych u očkovaných - 96,2% 
potvrdzuje vysokú účinnosť pou-
žívaných vakcín.
Očkovanie proti VHA patrí medzi 
odporúčané očkovanie s uprave-
ným indikačným odporučením 

pre deti vo veku dvoch rokov živo-
ta, ktoré pochádzajú z prostredia  
s nízkym hygienickým štandar-
dom, a to od roku 2008. V tomto 
očkovaní je potrebné naďalej dô-
sledne pokračovať. 
Pre doplnenie obrazu o výskyte ví-
rusových hepatitíd boli vykonané 
aj vyšetrenia na prítomnosť pro-
tilátok proti vírusu hepatitídy C, 
proti ktorej zatiaľ nebola vyvinutá 
očkovacia látka. Na prítomnosť 
protilátok proti VHC bolo vyšetre-
ných celkom 4215 vzoriek sér. Zis-
tených bolo celkovo 9 pozitívnych 
vzoriek, ktoré boli hodnotené ako 
reaktívne a boli ďalej podrobené 
konfirmačnému laboratórnemu 
vyšetreniu. Konfirmačným tes-
tom (Westernblot) boli potvrdené 
4 pozitívne prípady. Prevalencia 
pozitívnych vo vyšetrovanom sú-
bore má hodnotu 0,095%.
Výsledky sérologických vyšetrení 
zodpovedajú súčasnému stavu 
chorobnosti na akútnu i chronic-
kú VHC, ktorá sa vyskytuje predo-
všetkým v rizikových skupinách 
populácie, a z toho vyplýva aj od-
porúčanie týkajúce sa skríningu 
tejto nákazy, ktorý treba zamerať 
výhradne na rizikovú populáciu, 
nakoľko celopopulačný skríning 
nie je efektívny.
Záverom treba zdôrazniť, že na-
priek predĺženej príprave imu-
nologických prehľadov sa tieto 
podarilo úspešne zvládnuť. IP po-
ukázali na dobré nastavenie Ná-
rodného imunizačného progra-
mu na Slovensku, v ktorom treba 
naďalej pokračovať.
Veľké poďakovanie patrí 4218 
účastníkom, ktorí si nechali odob-
rať vzorku krvi na vyšetrenie, 204 
všeobecným lekárom pre deti  
a dorast a 118 všeobecným leká-
rom pre dospelých, ktorí vykonali 
samotné odbery vzoriek, členom 
Pracovnej skupiny pre IP, epi-
demiológom ÚVZ SR a všetkých 
RÚVZ v SR, pracovníkom NRC pre 
MMR pri ÚVZ SR, pracovníkom 
OLM pri RÚVZ, Banská Bystrica  
a tiež Ministerstvu zdravotníctva 
SR, ktoré zabezpečilo finančné 
prostriedky na uskutočnenie IP.

Zoznam literatúry na vyžiadanie.

Graf 3. Podiel pozitívnych výsledkov proti vírusu VHB - anti HBsAg 
podľa veku, IP 2018
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Graf 5. Podiel pozitívnych výsledkov proti vírusu VHA podľa veku, IP 2018
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Graf 4. Porovnaním výsledkov IP z roku 2002 došlo k výraznému nárastu 
proporcie chránených osôb.
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Význam oligosacharidov materského 
mlieka (HMO) pre zdravie dieťaťa doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof.

MUDr. Zlatica Ďurošková 

ÚVOd
Materské mlieko je zlatým štan-
dardom pre výživu novoroden-
cov. Je evolučne optimalizované 
a poskytuje novorodencom všet-
ky nevyhnutné živiny potrebné 
v prvých mesiacoch po pôrode. 
Zloženie ľudského materského 
mlieka (MM) je veľmi variabilné  
v čase a vykazuje zmeny v reakcii 
na mnohé faktory a zároveň spĺ-
ňa meniace sa požiadavky dieťaťa 
podľa jeho veku. MM sa preto po-
važuje za dynamickú, komplexnú 
biologickú tekutinu s obsahom 
širokej škály rôzneho množstva 
bielkovín, lipidov a sacharidov  
a ďalších biologicky aktívnych lá-
tok. V súvislosti s touto adaptá-
ciou a dynamikou zmien značnú 
pozornosť lekárov a vedcov zís-
kala tretia najväčšia súčasť MM,  
a to ľudské mliečne oligosachari-
dy (HMO).

V tomto smere je zaujímavý aj his-
torický pohľad na vývoj poznatkov 
o funkciách HMO. Už Escherich 
(1886), rakúsky pediater a mikro-
biológ, odhalil vzťah medzi črev-
nými baktériami a fyziológiou 
trávenia u dojčiat. Jeho žiak Moro 
(1900) a H. Tissier (1900), lekár  
v Paríži, nezávisle na sebe našli 
rozdielnu bakteriálnu kompozíciu 
v čreve dojčiat v závislosti od doj-
čenia a od kŕmenia fľašou. Schön-
feld (1926) informoval o frakcii 
materského mlieka, ktorá obsa-
huje rastové faktory pre Lactoba-
cillus bifidus (neskôr preklasifiko-
vaný na Bifidobacterium bifidus). 
Presnejšiu chemickú štruktúru 
prvých oligosacharidov zistili žiaci 
Kuhna až v roku 1983. 
Vzhľadom na tieto vedomos-
ti sa začali syntetizovať glu-
ko-oligosacharidy (GOS) a 
frukto-oligosacharidy (FOS)  
a pridávali sa do mliečnych for-
múl, ako zmesi GOS/FOS, v snahe 

podporiť „bifidový efekt“. Avšak 
vzhľadom na komplexnosť a zlo-
žitosť HMO, nedokážu tieto syn-
tetické prebiotiká, ako GOS/FOS,  
v plnej miere selektívne stimulo-
vať bifidogénnu flóru v novorode-
neckom tráviacom trakte. A takto 
sa HMO ostáva jedinečnou a vy-
soko individuálnou súčasťou MM 
každej jednej matky. 

KOntext
O HMO je známe, že vykazujú 
prebiotické účinky, a tým zo-
hrávajú veľmi dôležitú úlohu pri 
vzniku a rozvoji kolonizácii čreva  
a vývoji zdravého mikrobiómu. 
Eubióza a postup kolonizácie, naj-
mä črevného traktu (kde je u člo-
veka sústredená podstatná časť 
imunitného systému), má zásad-
ný význam pre celkové zdravie 
konkrétneho jednotlivca, ale aj 
v jeho ďalšom živote modifikuje 
jeho zdravotný stav, chorobnosť  
a rozvoj chronických ochorení.

Koncepcia, podľa ktorej sa takto 
deje, hovorí o zapájaní epigene-
tických mechanizmov do prie-
behu tohto procesu a nazýva sa 
nutričné programovanie vo včas-
nom období života (ENP – early-
-life nutritional programming). 
Základný predpoklad nutričného 
programovania vychádza z ve-
deckých výskumov, ktoré zisti-
li, že zdravie jedinca ovplyvňuje 
jeho genetická výbava asi z 20%, 
ale až z 80% je to vplyv vonkaj-
ších faktorov, najmä výživy, kto-
rú prijíma dieťa v prenatálnom 
veku až do veku 3 rokov. Jedným 
z mechanizmov, ktorým môže 
„vonkajšie prostredie“ už v ranom 
veku ovplyvniť dlhodobé zdravie 
jednotlivca, je modulácia črevnej 
mikroflóry. Pre zjednodušenie  
a lepšiu pochopiteľnosť aj laickej 
verejnosti vznikol koncept „Pr-
vých 1000 dní života“. Ten zahŕňa 

celý čas trvania tehotenstva (270 
dní) a prvé dva roky života dieťaťa, 
a je to obdobie, kedy je schopnosť 
organizmu reagovať na vonkaj-
šie prostredie najvyššia a kedy je 
vplyv výživy na vyvíjajúce sa orgá-
nové systémy najvýraznejší a naj-
trvalejší. Obvykle je detský intes-
tinálny trakt kolonizovaný najskôr 
baktériami od matky. 

Prvé mikroorganizmy kolonizu-
júce dojča patria medzi aeróbne 
alebo fakultatívne anaeróbne 
baktérie, ktoré vytvárajú nové pro-
stredie (spotrebou kyslíka), ktoré 
podporuje kolonizáciu prísnych 
anaeróbov ako sú Bifidobacteria, 
Clostridia a Bacteriodes. Táto ko-
lonizácia je ovplyvnená mnohými 
faktormi, ako je spôsob pôrodu, 
hygienické okolnosti a spôsob 
výživy. I vzhľadom k tomu, že zní-
žené počty druhov Bifidobacteria 
sa spájajú napr. s vývojom atopic-
kých ochorení v neskoršom živo-
te, HMO sú dôležitými zložkami 
MM. Z chemického hľadiska pat-
ria oligosacharidy medzi sacha-
ridy, ktoré sú zložené z dvoch až 
desiatich monosacharidových 
podjednotiek. Oligosacharidy sú 
biele kryštalické látky, dobre roz-
pustné vo vode. Majú sladkú chuť, 
preto sa nazývajú cukry. 

Ľudské mlieko obsahuje neoča-
kávané množstvo a rozmanitosť 
komplexných oligosacharidov, 
ktoré sú zjavne nestráviteľné  
a u vyvíjajúceho sa dieťaťa sú na-
mierené na jeho priateľskú gas-
trointestinálnu mikroflóru. 

Pritom všetky HMO sú syntetizo-
vané v mliečnej žľaze. Ich koncen-
trácia sa mení v závislosti od dĺžky 
laktácie, pričom najviac ich obsa-
huje kolostrum. Zloženie oligosa-
charidov v materskom mlieku je 
geneticky podmienené. 

Zo Známych funkcií hmo sa 
v súčasnosti Považujú Za 
najvýZnamnejšie: 
•	 selektívna stimulácia rastu 

črevných baktérií mliečne-
ho kvasenia, čo ovplyvňuje 
zloženie mikroflóry,

•	 zabraňovanie adhézie pato-
génov na epiteliálne bunky 
- bariérová funkcia, 

•	 predchádzanie infekcií, vrá-
tane podpory imunity.

HMO majú funkciu tzv. rozpust-
ných receptorov, ktoré zabraňujú 
uchyteniu patogénov na epiteliál-
ne bunky, a tým chránia hostite-
ľa proti kolonizácii patogénnymi 
mikroorganizmami, napr. E. coli, 
Helicobacter pylori, Listeria mo-
nocytogenes, Salmonella spp., 
Vibrio cholerae, Streptococcus 
pneumoniae, Haemophillus influ-
enzae, Campylobacter jejuni .     
HMO sú odolné nielen voči kyslé-
mu prostrediu žalúdka, ale aj voči 
hydrolytickým enzýmom pan-
kreasu, a preto sú len minimálne 
absorbované v hornej časti trávia-
ceho traktu. Len 1% HMO sa vstre-
báva v tenkom čreve a následne 
vylučuje močom, zvyšok HMO sa 
dostáva do hrubého čreva, kde 
pôsobí ako prebiotikum. V prvých 
dňoch a týždňoch života je však  
v žalúdku nedostatočne kyslé 
pH, a tak je aj nedostatočná pri-
rodzená ochrana pred infekciami. 
O to väčší ochranný význam má 
opsonizačná funkcia HMO v tom-
to období života. Novšie štúdie 
dokumentujú aj extraintestinál-
ne antimikrobiálne účinky HMO, 
napr. v moči kojených detí boli 
nájdené frakcie HMO, ktorých prí-
tomnosť by mohla vysvetliť nižší 
výskyt zápalov močových ciest, 
spôsobených uropatogénnou 
E. coli alebo Strep. agalacciae.  
Pri metabolizme HMO v ľudskom 
organizme vzniká kyselina sia-

lová, ktorá je potrebná pre vývoj 
mozgu, pri syntéze gangliozidov 
a glykoproteínov a pri vývoji bun-
kových interakcií, nervového ras-
tu a synaptických spojení, čo má 
okrem iného veľký význam pre 
tvorbu pamäti.
HMO majú tiež priamy vplyv na 
imunitný systém dojčaťa, a to 
na funkciu selektínov, integrínov  
a Toll like receptorov. Kyslé HMO 
môžu ovplyvniť zrenie lymfocytov 
a modulovať špecifické imunitné 
odpovede pri styku s alergénom, 
a to potlačením Th2 typu odpove-
de u atopických detí.

Medzi množstvom rozdielov v zlo-
žení materského mlieka a formu-
lou založenou na báze kravského 
mlieka je jedným z najväčších 
rozdielov práve prítomnosť tých-
to jedinečných HMO v ľudskom 
mlieku a v ich skutočnej absencii 
v kravskom mlieku, a tým aj vo 
výrobkoch detskej výživy na báze 
kravského mlieka.
 
ZáVer
Výsledky klinických a experimen-
tálnych štúdií výrazne ovplyvňu-
jú stratégiu výživy dojčiat, a to aj  
v kategórii predčasne narodených 
detí, ktoré patria k najzraniteľnej-
šej kategórii jedincov. Všeobec-
ní lekári pre deti a dorast spolu  
s neonatológmi môžu svojimi ve-
domosťami a  radami významne 
ovplyvňovať výživu novorodencov 
a dojčiat.  Predpokladom je, aby 
títo pediatri rozumeli špecifikám 
výživy detí a ovládali aj najnovšie 
odporúčania odborníkov z tejto 
oblasti. Rešpektovanie individu-
álnych výživových požiadaviek 
každého dieťaťa je veľmi dôležité, 
pretože len tak je možné z dlho-
dobého aspektu predísť vzniku, 
resp. rozvoju množstva ochorení, 
napr. tzv. civilizačných.
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