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Deti vystavené cigaretovému dymu mali 
nadváhu a  ich kognitívne funkcie boli 
nižšie, v  porovnaní s  tými, ktoré neboli 
vystavené pasívnemu fajčeniu. Prírastok 
hmotnosti v detstve má vážne dlhodobé 
následky a  je spojené s  rizikom nadvá
hy a  obezity v  ich ďalšom živote. Keď 
rodičia fajčia, deti priberajú. Dokazuje 
to napríklad štúdia kanadských vedcov 
z Montrealskej univerzity a Výskumného 
centra Univerzitnej nemocnice Sainte

Justine. Podľa výskumníkov, malé deti, 
ktorých rodičia fajčia doma, budú mať 
pravdepodobne väčší obvod pása a vyšší 
index telesnej hmotnosti (BMI). Zatiaľ čo 
predchádzajúce štúdie nezohľadňovali 
rodinné faktory, ktoré môžu ovplyvniť 
hmotnosť dieťaťa, kanadskí vedci sa tiež 
zamerali na duševné zdravie a jeho vplyv 
na výber životného štýlu.
Pre vedcov je to „prvá štúdia, ktorá zistila 
súvislosť medzi fajčením doma a  následným 
prírastkom hmotnosti detí,“ vysvetľujú. 

„Máme podozrenie, že naše štatistiky podce-
ňujú súvislosť medzi detskou obezitou a  vy-
stavením detí fajčeniu rodičov,“ varuje Linda 
Pagani, profesorka psychoedukácie na 
Montrealskej univerzite a  výskumníč
ka z  Výskumného centra Univerzitnej 
nemocnice Sainte Justine, ktorá viedla 
štúdiu.
Dôvod je podľa nej jednoduchý: „Rodi-
čia cítia určitú hanbu, keď deklarujú svoje 
skutočné užívanie tabaku,“ hovorí. Deti vo 
veku desať rokov, ktoré sú občas alebo 
nepretržite vystavené cigaretovému 
dymu, majú pravdepodobne obvod pása 
až 1,5 cm nad priemerom. Ich BMI bude 

vyšší o 0,48 bodu až 0,81 bodu. „Pasívne 
fajčenie má pritom porovnateľný účinok, ako 
fajčenie počas tehotenstva,“ hovorí Linda 
Pagani.
V  prvých rokoch života sú životne dô
ležité systémy detí nezrelé. Vystave
nie pasívnemu dymu v  ranom detstve 
môže spôsobiť endokrinnú nerovnováhu 
a zhoršiť neurovývojové funkcie v tomto 
kritickom období vývoja hypotalamu, čo 
poškodí životne dôležité systémy, ktoré 
rastú a vyvíjajú sa od narodenia do polo
vice detstva, obdobia, na ktoré sa naša 
štúdia zamerala,“ uviedla Linda Pagani.

PASÍVNE FAJČENIE A RIZIKO 
OBEZITY
Vedci majú ďalší nový dôvod, prečo sa vy
hnúť prílišnej blízkosti fajčiarov. Okrem 
známeho rizika pre zdravie, ako sme 
spomínali vyššie, zvyšuje pasívne fajče
nie podľa výsledkov štúdie uverejnenej 
vo vedeckom časopise American Journal 
of Physiology, Endocrinology and Meta
bolism riziko obezity a  spôsobuje tisí
ce úmrtí ročne. Výskumníci z  Brigham 
Young University vykonali laboratórny 
experiment s  myšami, aby pochopili, či 
cigaretový dym môže zmeniť hmotnosť 
a  metabolizmus ľudí vystavených pasív
nemu fajčeniu.
Zistili, že hlodavce v kontakte s dymom 
priberajú na váhe a  menia svoj metabo
lizmus. „Táto expozícia spôsobuje hlboké 
bunkové zmeny, ktoré potom vedú k  inzulí-
novej rezistencii, zvyšujú odolnosť tela voči 
inzulínu,“ hovorí Benjamin Bikman, biológ 

VIETE, ŽE PASÍVNE FAJČENIE 
zvyšuje riziko obezity detí?

Fajčíte v prítomnosti detí? Viete, že tým ohrozujete nielen svoje zdravie, ale aj fyzické a duševné 
zdravie svojich potomkov? Zahraničné štúdie v posledných rokoch dávajú do súvislosti 

tzv. sekundárne fajčenie, ktorému sú vystavené deti v rodinnom alebo inom prostredí a obezitu detí.

ALARMUJÚCE ČÍSLA
Závery tejto štúdie pripomínajú, 
že pasívne fajčenie je skutočným 
problémom verejného zdravia. 
Svetová zdravotnícka organizácia 
upozorňuje, že pasívne fajčenie je 
zodpovedné za viac ako 600 000 
úmrtí ročne na celom svete alebo 
jedno zo 100 úmrtí. A  ak sa berú 
do úvahy len úmrtia spôsobené 
tabakom, pasívne fajčenie je zod
povedné za jedno z desiatich úmr
tí. Vystavenie pasívnemu dymu je 
zodpovedné za 379 000 úmrtí na 
ischemickú chorobu srdca, 165 000 
úmrtí na infekcie dýchacích ciest, 
36 900 úmrtí na astmu každý rok 
a  21 400 úmrtí na rakovinu pľúc. 
Podľa francúzskeho Národného 
inštitútu zdravia a  lekárskeho vý
skumu (Inserm), pasívne fajčenie 
tiež zvyšuje riziko vzniku rakoviny 
prsníka o 10 %.

„Na celom svete je 40 % 
detí vystavených fajčeniu 

svojich rodičov doma. 
Znepokojujúce zistenie 

vzhľadom na riziká, ktoré 
správanie rodičov predsta-

vuje pre ich potomstvo.“

prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., 
Ústav verejného zdravotníctva a hy-
gieny Lekárskej fakulty Univerzity 
P. J. Šafárika, Košice
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a profesor na univerzite.
„Žiaľ, keď nastane tento stav, telo nemá inú 
možnosť, ako produkovať ešte viac inzulínu,“ 
hovorí Benjamin Bikman. Navyše, zvýše
nie produkcie inzulínu vedie k ukladaniu 
tuku a  prírastku hmotnosti. Ak by sa aj 
vedcom podarilo zablokovať inzulínovú 
rezistenciu myší, vyvolanú cigaretovým 
dymom, zatiaľ nevedia, či by sa pred prí
rastkom hmotnosti dali ochrániť pasívni 
fajčiari. V každom prípade, hoci výsledky 
štúdie ukazujú, že pasívne fajčenie vedie 
k obezite, netreba zabúdať, že zabíja.

VPLYV FAJČENIA NA 
HMOTNOSŤ
Fajčiari majú vo všeobecnosti vyšší ener
getický príjem a  menej vyváženú stravu. 
Konzumujú menej vlákniny, vitamínov, 
nenasýtených mastných kyselín, ovocia, 
zeleniny. Okrem toho nikotín mení faj
čiarovi chuť. Navyše, lipofilné živiny ako 
luteín, lykopén a  ďalšie antioxidanty roz
pustné v  tukoch podliehajú v  tráviacom 
trakte degenerácii, keď sú vystavené 
dymu. Suplementácia vitamínmi nezlep
šuje endotelovú funkciu ciev, v  kombiná
cii vitamínmi C a najmä vitamínom A ďalej 
zvyšuje riziko.
Nikotín znižuje chuť do jedla, pretože 
ovplyvňuje vyplavovanie sérotonínu a do
pamínu a  zvyšuje aj bazálny metaboliz
mus približne o 800 kJ, preto fajčiari ľah
šie chudnú. Spomaľuje však peristaltiku 
žalúdka a zrýchľuje peristaltiku čriev. Pre
to môžu fajčiari, keď prestanú užívať ni
kotín, trpieť zápchou. Fajčiari majú vyšší 
LDL cholesterol, nižší HDL cholesterol, čo 

sú rizikové faktory pre vznik dyslipidémie, 
diabetu mellitus, obezity a  metabolické
ho syndrómu. Majú tiež poruchu glukó
zovej tolerancie, ktorá je narušená nielen 
aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.

ODVYKACIA TERAPIA
Počas vysadenia sa často vyskytuje prí
rastok hmotnosti približne o  šesť kilo
gramov. Preto je dôležitý pitný režim, 
obmedzenie sladkých a  mastných jedál 
a  fyzická aktivita. Okrem toho existu
je riziko zápchy, pretože nikotín už ne
urýchľuje pohyblivosť čriev. Prísne diéty 
sú nevhodné, môžu fajčiara opäť priviesť 
k  cigarete. Dôležitá je podpora farmako
terapiou počas troch až šiestich mesiacov. 
Najdôležitejšie je, aby fajčiar zmenil svoje 
stereotypy a chcel sa zbaviť fajčenia.

VPLYV FAJČENIA NA STAV 
VÝŽIVY ĽUDÍ
Široká verejnosť spája fajčenie najmä 
s  rizikom vzniku rakoviny pľúc a  ochore
ní dýchacích ciest. Cigaretový dym však 
ovplyvňuje aj iné telesné systémy. Faj
čenie patrí medzi preukázané rizikové 
faktory kardiovaskulárnych ochorení. 
V dyme sa nachádza niekoľko tisíc látok, 
z  čoho je viac ako sto karcinogénnych, 
ale najlepšie preskúmaný je účinok niko
tínu, ktorý je návykovejší ako heroín. Me
chanizmy pôsobenia cigaretového dymu 
sú komplexné a  zložité, ale vo všeobec
nosti vedú k  poškodeniu cievnej steny 
a  spúšťajú kaskádu neurohumorálnych 
udalostí, ktoré ovplyvňujú kardiovasku

lárny systém. V kombinácii s ďalšími rizi
kovými faktormi sa ich negatívne účinky 
znásobujú.

ÚČINKY NIKOTÍNU NA 
ORGANIZMUS
Bolo preukázané, že fajčenie dva až 
štvornásobne zvyšuje riziko vzniku 
ischemickej choroby srdca. Po vyfajče
ní cigarety stráca cievna stena svoje 
antitrombogénne vlastnosti a  dochá
dza k  dysfunkcii endotelu, čo spúšťa 
kaskádu udalostí, ktoré vedú k  vzniku 
aterosklerotického plátu. Z  hľadiska 
kardiovaskulárnych ochorení je vplyv 
cigaretového dymu na lipidogram veľmi 
dôležitý  – dochádza ku kvalitatívnym 
aj kvantitatívnym zmenám1. Nikotín 
spôsobuje zvýšenie hladiny celkového 
a LDL cholesterolu, zvyšuje sa aj hladina 
triacylglycerolov, zatiaľ čo hladina HDL, 
ktorý je pre telo prospešný, sa znižuje. 
Dochádza k zmenám nielen v množstve, 
ale najmä v  kvalite jednotlivých častíc. 
Fajčiari majú prevahu malých hustých 
LDL častíc, ktoré sú náchylné na oxidá
ciu, čo zvyšuje ich aterogénny potenciál. 
Neexistuje žiadna bezpečná dávka ciga
retového dymu; vždy ovplyvňuje mnohé 
systémy v  tele a  zosilňuje iné rizikové 
faktory. Podobne ako fajčenie samotné, 
rovnaké riziko pre cievy predstavuje aj 
pasívne fajčenie.
Zdroj: 1 Vrablík, M., Králíková, E., Češka, 
R.: Kouření a  kardiovaskulární onemoc
nění se zaměřením na metabolizmus 
lipidů. Kardiologická revue 2004; 6 (4): 
166−169.

FAJČENIE ZNIŽUJE ENERGETICKÝ METABOLIZMUS

Vedci zistili, že fajčenie znižuje hladinu koenzýmu Q10 
v krvi – látky, ktorú bunky nevyhnutne potrebujú na výro
bu energie. Zdá sa, že ženy sú náchylnejšie na pokles ako 
muži. Fajčenie škodí nielen pľúcam a kardiovaskulárnemu 
zdraviu. Má tiež negatívny vplyv na energetický metabo
lizmus organizmu, čo sa prejavuje v zníženej hladine ko
enzýmu Q10 fajčiarov v  porovnaní s  nefajčiarmi. V  štúdii 
vykonanej na 106 zdravých mužoch a  ženách vo veku 21 
až 45 rokov na Univerzite kráľa Abdulazíza v Saudskej Ará
bii, z ktorých polovica boli fajčiari, vedci jasne videli, ako 
fajčenie znižuje hladinu Q10. Muži fajčiari mali o 50 % niž
šiu hladinu Q10 ako muži nefajčiari a  ženy fajčiarky mali 
hladinu Q10 zníženú až o 67 % v porovnaní s nefajčiarkami. 
Takýto výrazný pokles Q10, látky, ktorú bunky potrebu
jú na produkciu energie, je typický pre ľudí s chronickým 
ochorením.

SILNÝ ANTIOXIDANT
Koenzým Q10 (alebo len Q10) je látka podobná vitamínu, 
ktorá zohráva kľúčovú úlohu v  bunkovom energetickom 
metabolizme. Q10 aktívne podporuje premenu tukov, sa
charidov, bielkovín a alkoholu na kyselinu adenozíntrifos
forečnú (ATP), chemickú zásobnú molekulu energie. Keď 
bunka potrebuje energiu, rozdelí molekulu ATP a  uvoľní 
energiu, ktorá sa v nej skrýva. Celý tento proces sa odo
hráva vo vnútri buniek v  malých útvaroch, mitochondri
ách. Okrem preukázaného poklesu Q10 však uvedená štú
dia odhalila aj nepriaznivé zmeny v profile krvných lipidov: 
zvýšenie triglyceridov a zníženie „dobrého“ HDL choleste
rolu. Hladina HDL sa fajčiarom znížila o 19 % a fajčiarkam 
o  35  %. Hladina triglyceridov sa fajčiarpm zvýšila o  27  % 
a fajčiarkam o 20 %.


