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4. 10. 2022 | zhliadnuté 88-krát

Vo štvrtok 29. septembra 2022, v deň svojich 89. narodenín, zomrela RNDr. Oľga Erdelská, DrSc., významná vedecká osobnosť,
zakladateľka rastlinnej embryológie na Slovensku, dlhoročná vedecká pracovníčka Botanického ústavu SAV (dnes súčasť Centra biológie
rastlín a biodiverzity SAV) a emeritná členka Učenej spoločnosti Slovenska.

Dr. Erdelská sa narodila 29. septembra 1933 v Bratislave. Po maturite na štátnom dievčenskom gymnáziu študovala od roku 1951 na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium absolvovala v roku 1956. Po jeho ukončení nastúpila do
vtedajšieho Laboratória rastlinnej biológie SAV, kde pracovala až do odchodu do dôchodku v roku 1993. Tu obhájila v roku 1964
kandidátsku dizertačnú prácu, v ktorej riešila problematiku patologického vädnutia marhúľ. Akademický titul doktorky prírodných vied
(RNDr.) získala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v roku 1966 a vedeckú hodnosť doktorky vied (DrSc.) v roku 1990 po
obhajobe práce „Štruktúrne aspekty vývinovej korelácie embrya a endospermu krytosemenných rastlín“.

Dr. Erdelská sa počas svojej vedeckej kariéry špecializovala na otázky rastlinnej embryológie, najmä samičej gametogenézy, oplodnenia
a embryogenézy. Vo veľkej miere využívala živý materiál, ktorý excelentne analyzovala mikrokinematograficky. Na základe jej štúdia
procesov v živých zárodočných mieškoch krytosemenných rastlín vzniklo v spolupráci s Institut für den wissenschaftlichen Film (IWF)
Göttingen niekoľko filmov. Využívajú sa doteraz ako na vedecké ciele, tak aj pri výučbe u nás i zahraničí (napr. Universität Graz). Jej
poznatky o zákonitostiach procesov prebiehajúcich v živých zárodočných mieškoch sa dostali do učebníc a monografických štúdií o
rastlinnej embryológii a priniesli rozsiahle medzinárodné kontakty. V jej pracovnej skupine absolvovali študijné pobyty mnohí kolegovia zo
zahraničia a jej filmy sa premietali na Svetovom kongrese v Seattle (1969) a v Berlíne (1987).

Cytoembryologicky spracovala gametogenézu a embryogenézu viacerých druhov rastlín, vrátane drevín (napr. ľan siaty, pavinec horský,
snežienka jarná, hruška obyčajná, drieň obyčajný). Zameriavala sa na otázky rôznych typov interakcie embrya a endospermu
krytosemenných rastlín v súvislosti s dynamikou ich vývinu. Vo svojej práci spájala morfologický, anatomický a štrukturálny aspekt s
aspektami fyziologickými. Neskôr sa zameriavala na výskum spontánnej a indukovanej polyembryonie, charakterizovala spontánny typ
štiepnej polyembryonie suspenzorového typu pri kukurici, analyzovala a interpretovala indukovanú polyembryoniu pšenice a kukurice.

Okrem hospodársky významných plodín sa venovala aj mimoriadne zaujímavému prvku flóry Slovenska, endemickému druhu lykovec
muránsky. Študovala vývin a degeneráciu vajíčok tohto druhu ako aj vývin jeho semien. Výsledky výskumu Dr. Erdelskej prispeli k
objasneniu základných otázok totipotencie a diferenciácie embryonálnych buniek a k interpretácii týchto procesov z hľadiska evolučnej
biológie. Výsledky práce zaradili dr. Erdelskú medzi popredných uznávaných odborníkov v rastlinnej embryológii. Významné sú aj
výsledky jej spolupráce so šľachtiteľskými a pestovateľskými pracoviskami, ktorým pomáhala riešiť problémy embryogenézy, dormancie
či rozmnožovania vzácnych kultivarov a získavať haploidné rastliny viacerých kultúrnych plodín. Všetky tieto výsledky majú vysokú
praktickú hodnotu.

Významná a mimoriadne záslužná bola dlhoročná pedagogická činnosť Dr. Erdelskej. Vychovala kandidátov vied v oblasti embryológie a
na Katedre fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prednášala ako externistka rastlinnú embryológiu v rokoch
1970–1981 a 1992–1993. Je autorkou učebnice Embryológia krytosemenných rastlín, ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA v roku 1981 a
jej doplnené vydanie, v ktorom rozšírila autorský kolektív o kolegov z Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vydalo to isté vydavateľstvo v roku 2017.

Dr. Erdelská sa venovala i vedecko-organizačnej práci. Pôsobila ako zástupkyňa vedúceho Oddelenia fyziológie rastlín RNDr. Vladimíra
Kozinku, CSc. Na oddelení si po roku 1968 založila pracovnú skupinu rastlinnej embryológie. V období existencie Ústavu
expermimentálnej biológie a ekológie SAV viedla Oddelenie štrukturálnej botaniky a embryológie. Aktívne pôsobila i v Slovenskej
botanickej spoločnosti pri SAV (SBS pri SAV). V rokoch 1976–1981 vykonávala funkciu predsedníčky Fyziologickej sekcie. Viedla
organizačný výbor 1. dní rastlinnej fyziológie, ktoré sa uskutočnili ako celoštátne stretnutie rastlinných fyziológov v roku 1977. Predtým
viackrát organizovala celoštátne stretnutia rastlinných cytológov. V rokoch 1976–1979 a 1979–1982 pôsobila ako podpredsedníčka SBS
pri SAV a v rokoch 1993–1996 túto vedeckú spoločnosť reprezentovala ako jej predsedníčka.

Za vedecké výsledky, riadiace a organizačné aktivity získala Dr. Erdelská viaceré vyznamenania, patrí k nim členstvo v Učenej
spoločnosti Slovenska (2003), Strieborná (1973) a Zlatá (1983) plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách, Strieborná medaila SAV
(1993), Holubyho pamätná medaila SBS pri SAV (1984), Čestné uznanie (Nota laudis) Medzinárodného kongresu výskumnej a
výučbovej kinematografie (ICREC) v Brne v rokoch 1972 a 1983 či Medaila „Amicis Universitatis M. Curie-Sklodowska Lublin“ (1997). Jej
prínos pre rozvoj botaniky na Slovensku ocenila SBS pri SAV v roku 1983 udelením titulu Zaslúžilá členka SBS pri SAV a v roku 1993 sa
stala Čestnou členkou SBS pri SAV. Spolupracovníci z Botanického ústavu SAV vyjadrili svoje uznanie jej zaradením do Galérie
významných osobností Botanického ústavu SAV. Konferencia biskupov Slovenska udelila Dr. Erdelskej ocenenie Fides et ratio (2012).
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RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. bola vyhranená a uznávaná vedecká osobnosť, ktorá sa svojou prácou pričinila o zvýšenie kvalitatívnej
úrovne botanickej vedy na Slovensku. I po ukončení vedeckej kariéry bol pre ňu príznačný tvorivý pracovný elán. Aktívne sa
zúčastňovala života Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV, podieľala sa na založení Modranskej muzeálnej spoločnosti, prednášala a
písala. Pracovito a dôsledne. V pozoruhodnej zbierke rozprávok „Rozprávky a príhody z našej prírody“ (Modranská muzeálna spoločnosť,
2019) zanechala odkaz jej vedeckého bádania v oblasti „Stientia amabilis“ – botaniky, no najmä jej každodenného života, prepísaný do
jednoduchých viet. Hovoria o tom, odkiaľ sa vzali zložky prírody, ktoré študujeme a na čo nám majú slúžiť. Nielen pre radosť a úžitok, ale
aj na poučenie k skromnosti, odvahe, múdrosti a vytrvalosti v dobrom.

Ďakujeme za všetko.

Anna Bérešová, riaditeľka Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Súvisiace články

Autor: CSČ - VS SAV
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KULTÚRA PITIA KÁVY

Koľko ľudí pije kávu? Podľa nedávnych prieskumov sú to tri štvrtiny Slovákov a dve tretiny Čechov vo veku od 15 do 60 rokov – čo
rozhodne nie je málo. Hoci sú na svete oveľa väčší kávičkári ako sme my, kávová kultúra má u nás svoje miesto. K tomu samozrejme
patrí aj vhodný spôsob prípravy.

Konzumácia kávy historicky súvisela s nezdravým životným štýlom, ktorého súčasťou sú fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, zlá
strava a sedavý spôsob života. Najnovšie poznatky však kladú kávu do pozitívnejšieho svetla a dnes existujú údaje, ktoré naznačujú, že
káva má priaznivé účinky na ľudské zdravie. Podrobnejšie sme sa im venovali v druhom tohtoročnom vydaní Bedekra zdravia.

OBĽÚBENOSŤ KÁVY NEUSTÁLE RASTIE

V rámci Európy je káva najpopulárnejšia v škandinávskych krajinách, Rakúsku a Holandsku. V Nórsku sa ročne spotrebuje takmer desať
kilogramov kávy na obyvateľa, čo je podľa Medzinárodnej organizácie pre kávu (ICO) dvojnásobok priemernej spotreby v Európe. Ešte
viac kávy však vypije priemerný Fín – až 12 kg za rok. Obyvatelia krajiny, ktorú domáci volajú Suomi, sú veľmi nároční na kvalitu, o čom
hovorí aj nasledujúca štatistika: rozpustná káva tvorí len jedno percento z celkovej spotreby. Jednoznačnou svetovou jednotkou sú však
Spojené štáty americké. Kávičkári si tu až tak nepotrpia na kvalitu kávy, pri kúpe dávajú prednosť už pomletej (viac ako dve tretiny
spotrebiteľov), a instantná predstavuje asi 11 % z celkovo predanej kávy. Zrnková asi len 8 %. V kávovom rebríčku nemôžeme vynechať
ani Talianov. Obyvatelia Apeninského polostrova vypijú ročne 35 miliónov šálok kávy, čo je viac ako 600 šálok na „hlavu“. Za zmienku
stojí aj to, že prvé profesionálne prístroje na prípravu espressa sa zrodili práve v Miláne na začiatku dvadsiateho storočia.

Káva obsahuje množstvo látok, z ktorých mnohé sú potenciálne biologicky aktívne. Kofeín, cafestol a kahweol sa nachádzajú v káve vo
významných množstvách. Z pražených a mletých kávových zŕn sa uvoľňujú pôsobením horúcej vody, ale do značnej miery sa
zachytávajú napríklad na papierovom filtri pri príprave kávy.

SYNONYMUM DOMÁCEJ POHODY

Káva sa mnohým z nás spája s domácou pohodou. Agentúra STEM/MARK pred časom vykonala prieskum, ktorý ukázal, že až 60 %
slovenských kávičkárov vypije okolo 15 šálok kávy týždenne, avšak 22 % z nich si ich dopraje až okolo 25. Položili ste si však niekedy
otázku, či pijete dostatočne kvalitnú kávu? Pozrime sa teraz bližšie na to, ako si kvalitný nápoj pripraviť.

Tipy na prípravu najlepšej kávy

Pravidlo 1: Používajte čerstvé kávové zrná

Bezpochyby je káva najlepšia, ak sa použije v priebehu niekoľkých dní po upražení. Nákup v miestnej pražiarni je najistejší spôsob ako
získať absolútne najčerstvejšie zrná. Dávajte si pozor na nákup voľne uloženej kávy z výstavných košov v supermarketoch. Kyslík a
jasné svetlo sú najväčšími nepriateľmi chuti pražených zŕn. Kávové zrná balené v pražiarňach s dôrazom na kvalitu, ktoré sa predávajú v
pevných, vákuovo uzavretých vreckách, sú isto lepšou voľbou.

Pravidlo 2: Správne skladovanie kávových zŕn

Kávové zrná vždy skladujte vo vzduchotesnej nádobe. Sklenené zaváracie poháre alebo keramické nádoby s gumovým tesnením sú
dobrou voľbou. Zrná nikdy neuchovávajte v chladničke (sú pórovité a ľahko absorbujú vlhkosť a pachy). Odborníci na chute dôrazne
neodporúčajú zmrazovať kávu. V optimálnom prípade si kúpte naraz zásobu čerstvých zŕn na päť až sedem dní a uchovávajte ich pri
izbovej teplote.

Pravidlo 3: Vyberte si dobrú kávu – v rámci vášho rozpočtu

Na každého, kto je ochotný ísť za hranice masovo predávaných komerčných značiek, čaká úžasný svet kávových chutí. Špeciálne kávy,
ktoré uvádzajú krajinu alebo oblasť pôvodu, môžu poskytnúť excelentné chuťové zážitky. Na trhu sú dva hlavné typy zŕn – Arabica a
Robusta. Zrná Arabica sa produkujú vo väčšej miere, majú širšiu škálu chutí a vo všeobecnosti sa považujú za „lepšie“. Preto
vyhľadávajte 100-percentne čistú Arabicu. Lacné alternatívy môžu obsahovať zrná Robusta, ktoré sú známe vyšším obsahom kofeínu a
drsnou chuťou. Anglický výraz nasty – označujúci niečo nepríjemné, sa medzi vyznávačmi kávy Arabica bežne spája s Robustou.
Luxusná stopercentne čistá Arabica môže byť drahá, ale existuje veľa dobrých značiek, ktoré ju predávajú aj v bežných obchodoch alebo
pražiarňach za prijateľnú cenu.

Pravidlo 4: Vlastné mletie
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Káva začína strácať svoju kvalitu takmer okamžite po zomletí. Najchutnejšiu pripravíte zo zŕn pomletých tesne pred prípravou. Znalci
kávy uprednostňujú mletie v drahých mlynčekoch, ale cenovo dostupné elektrické mlynčeky s vírivou čepeľou odvedú užitočnú prácu,
najmä ak sa mlynček počas mletia kýva, aby sa získali jemné, rovnomerne veľké častice.

Pravidlo 5: Vyhnite sa lacným filtrom

Papierové filtre na kávu za výhodné ceny podľa odborníkov znamenajú horšiu kávu. Hľadajte filtre „bielené kyslíkom“ alebo „bez
dioxínov“. Prípadne môžete investovať do pozláteného filtra s dlhou životnosťou. Hovorí sa, že poskytuje maximálnu chuť, ale ak je káva
pomletá príliš jemne, môže prepustiť sediment.

Pravidlo 6: Správna voda a správna teplota sú najdôležitejšie

Nič nedokáže pokaziť šálku kávu tak, ako voda z vodovodu s chlórom alebo nepríjemnými príchuťami. Vážni milovníci kávy používajú
balenú pramenitú vodu alebo filtre s aktívnym uhlím. Zmäkčená alebo destilovaná nie je na prípravu kávy vhodná – minerály sú pre dobrú
kávu nevyhnutné. Príliš horúca voda bude extrahovať zlúčeniny v káve, ktoré sú skôr horké ako príjemné. Správna teplota vody na
varenie je 93 °C, asi 45 sekúnd po dosuahnutí bodu varu. Väčšina dobrých kávovarov reguluje teplotu automaticky. Nečakajte, že káva si
po uvarení zachová svoju najlepšiu chuť dlho. Opätovné ohrievanie alebo dlhšie držanie na ohrievacej platforme spôsobia, že aj tá
najlepšia káva bude horká a bude chutiť zle.

Pravidlo 7: Udržujte svoje vybavenie čisté

Každých pár týždňov čistite skladovacie nádoby a mlynčeky, aby ste odstránili všetky mastné nánosy. Najmenej raz za mesiac prelejte
kávovar silným roztokom octu alebo špeciálnym čističom kávovaru, aby ste rozpustili všetky minerálne usadeniny. Pred opätovným
použitím dôkladne prepláchnite.

Váženie mletej kávy prináša lepšie výsledky ako používanie odmeriek alebo lyžíc na odmeranie kávy – digitálna kuchynská váha je veľmi
praktická. Všeobecne sa pri príprave odporúča použiť 15 gramov (približne polievková lyžica) mletej kávy na 250 ml šálku kávy.

Koľko ľudí, toľko chutí

Pokiaľ ide o najlepšie spôsoby prípravy kávy, veľa ľudí má svoje názory ako na to, aké pomôcky sú potrebné a čo presne predstavuje
dobrú šálku kávy. Či už máte radi rituál ručnej prípravy kávy alebo zbožňujete svoj automatický kávovar, neexistuje nesprávna metóda –
avšak každá má svoje plusy a mínusy.

Existujú tri bežné spôsoby prípravy kávy doma – ak nebudeme uvažovať o „zalievanej“. Obľúbená je domáca prekvapkávaná káva,
rovnako ako klasický kávovar, no jedným z favoritov je aj French press.

Ako pripraviť najlepšiu domácu prekvapkávaná kávu

Ak chcete jemnú, lahodnú, aromatickú a komplexnú šálku kávy, potom oceníte klasickú domácu prekvapkávanú kávu.

Najprv priveďte do varu studenú vodu v kanvici. Ak používate celé zrná, pomeľte ich najemno. Medzitým vložte filter do prekvapkávača a
opláchnite ho horúcou vodou. Tým sa odstránia papierové zvyšky na filtri a prekvapkávač sa zohreje, takže vaša káva zostane dlhšie
horúca. Vodu použitú na oplachovanie vylejte. Do filtra pridajte pomleté zrná a uistite sa, že povrch je rovný. Keď má voda teplotu medzi
90 a 95 °C, pomaly a rovnomerne nalejte na pomleté zrná toľko vody, aby boli úplne ponorené, začnite od stredu a postupujte smerom k
okrajom. Zastavte nalievanie skôr, ako sa káva začne prekvapkávať. Takéto zalievanie sa nazýva bloom – kvitnutie. Pomaly nalejte
zvyšnú vodu, pričom hladinu vody v prekvapkávači udržujte medzi polovicou a tromi štvrtinami. Celý proces by mal trvať tri až štyri
minúty. Opatrne vyberte filter. Podávajte a vychutnávajte.

Ako pripraviť najlepšiu kávu pomocou kávovaru

Počas hektického rána sa nič nevyrovná jednoduchosti prípravy kávy v kávovare. Ak nemáte kávovar so zabudovaným mlynčekom a
používate celé zrná, pomeľte ich na jednotnú konzistenciu podobnú bežnej kuchynskej soli. Pomleté zrná preneste do hlavice kávovaru s
filtrom a potom ju vložte do stroja. Nalejte čistú vodu do nádoby v zadnej časti stroja a zapnite ho. Uistite sa, že stroj raz za mesiac
vyčistíte prefiltrovaním zmesou vody a octu, čím sa odstránia všetky nahromadené zvyšky.

Ako pripraviť najlepšiu kávu pomocou French pressu

Ak máte radi kávu s plnou bohatou chuťou, potom je metóda French press presne pre vás. Takto pripravujete kávu lúhovaním mletej
kávy priamo v horúcej vode – bez filtra – namiesto toho, aby voda prešla cez mletú kávu uloženú na filtračnom papieri.

French press
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Najprv priveďte vodu do varu v kanvici. Ak používate celé zrná, pomeľte ich na konzistenciu podobnú strúhanke (hrubšie, ako by ste
chceli na zalievanie). Kúsky zŕn by mali mať rovnakú veľkosť, bez veľkého množstva jemnej drviny. Pomleté zrná vložte do French
pressu. Zalejte ich vodou s teplotu medzi 90 a 95 °C. Doba lúhovania je približne štyri minúty, potom pomaly ponorte a stlačte lis, čím sa
oddelí usadenina kávy od nápoja. Podávajte a užívajte si. Ak kávu neplánujete ihneď vypiť, nenechávajte ju v lise, pretože zhorkne.
Nalejte ju do inej nádoby a vychutnajte neskôr.

Autor: prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Autor: Tatiana Kimáková
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Chrápanie vždy naznačuje ďalší problém. Ktoré choroby signalizuje?  
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Mľaskanie, tskanie, mykanie, ale aj krik, plač a beznádej. Ak ste už vyskúšali (alebo okúsili) všetko, no vaša odfukujúca polovička napriek
tomu pravidelne produkuje nočný koncert, zbystrite. Chrápanie totiž môže spustiť či signalizovať celý rad chorôb.

Píše sa rok 1979 a na Univerzitu v Sydney sa po postdoktorandskom študijnom pobyte vracia Colin Sullivan. Počas troch
predchádzajúcich rokov v Toronte skúmal spánkové vzorce špeciálne cvičených psov.

Ako malý spolu s bratmi neustále čosi majstroval, počas štúdia medicíny sa stretol s Davidom Readom, ktorého výskum syndrómu
náhleho úmrtia dojčiat v ňom vyburcoval záujem o spánkovú medicínu.

Mladý medik a vedec v jednom sa zameral na takzvané spánkové apnoe, ktorého sprievodným javom bolo obvykle silné chrápanie.
Pacienti počas spánku jednoducho na niekoľko sekúnd prestali dýchať.

Sedem tipov, ako poraziť chrápanie:

Problém sa v tom období riešil pomerne radikálne – tracheotómiou. Pri nej sa cez krk v priedušnici vytvoril otvor a doň sa zaviedla
trubička, ktorá umožňovala neprerušovaný prísun vzduchu do pľúc. Nemožno sa čudovať, že medzi pacientmi nebola táto liečba príliš
obľúbená.

Sullivan si zaumienil, že to musí ísť aj menej drasticky. A tak v laboratórnych podmienkach vytvoril prototyp akejsi masky, ktorá sa
nasadila na tvár a pomáhala počas noci spriechodňovať dýchacie cesty a vyrovnávať nedostatok kyslíka.

Prvým testovaným človekom (po sérii pokusov so psami), bol 43-ročný stavebný robotník, ktorý odmietal chodiť po fuškách s dierou v
krku.

Pokus bol úspešný, muž počas troch nocí strávených v nemocnici s maskou spal pokojnejšie a dlhšie ako kedykoľvek predtým. No
najmä, neustále bez prestávky dýchal.

A ako píše odborný časopis The Lancet (v ktorom neskôr Sullivan uverejnil svoj priekopnícky výskum), nebyť článku v novinách The
Sydney Morning Herald, prístroj by pravdepodobne neopustil steny laboratória. Po jeho uverejnení však Sullivanov tím zasypali stovky
telefonátov od ľudí, ktorí mali podobný problém a dožadovali sa tejto metódy.

A tak uzrel svetlo sveta ventilačný prístroj nazvaný CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) určený aj na domáce použitie. „Vytvára
neustály pretlak v dýchacích cestách a funguje v hltane ako vzduchová dlaha. Pri jeho správnom nastavení nedochádza ku kolapsu
hltana a dýchanie je úplne normálne,“ vysvetlil v rozhovore pre český magazín Téma Karel Šonka, ktorý vedie na neurologickej klinike 1.
lekárskej fakulty Karlovej univerzity Centrum pre poruchy spánku a bdenia.

„Prvé CPAP prístroje vytvoril Colin Sullivan doslova na kolene. Napríklad motor použil z vysávača. V každom prípade objav CPAP
predĺžil život a zlepšil kvalitu života miliónom ľudí,“ dodáva neurológ.

Budíček na tristokrát

A ak sme spánkovým apnoe začali, tak práve preto, že dýchanie počas spánku je kľúčovým kritériom, ktoré určuje nielen jeho kvalitu a
dĺžku. Ale aj to, či sa premeníme na nočného „drevorubača“, ktorého bude okrikovať celá rodina a známi krátko po tom, ako zavrie večer
oči.

Dýchanie musí byť počas spánku zabezpečené takpovediac automaticky, pretože keď nebdieme, nemôžeme ho regulovať vôľou.

„Aby sme mohli počas spánku dýchať, musia túto funkciu prebrať takzvané autonómne funkcie respiračného centra,“ opísal pre HN
magazín Viliam Donič z Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

To si však občas svoju „prácu“ neplní tak, ako má, a môže vzniknúť chrápanie alebo už spomínané zastavenia dýchania, teda syndróm
obštrukčného spánkového apnoe.

Laicky povedané stav, keď na určitý čas dlhší ako desať sekúnd prestaneme dýchať. „Svaly sú v spánku aj tak dosť utlmené a niekedy sa
k tomu pridá alkohol, prípadne lieky proti bolesti. Potom vám ľahko zapadne koreň jazyka a dôjde k uzatvoreniu dýchacích ciest a k
zastaveniu dýchania. Človek to nezaregistruje až dovtedy, kým jeho chemoreceptory nezistia , že v krvi je nedostatok kyslíka alebo
nadbytok oxidu uhličitého a nezostane nič iné, iba organizmus prebudiť, aby došlo znovu k otvoreniu dýchacích ciest a obnove dýchania,“
opisuje odborník.
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Toto, neraz nepríjemné, zobudenie sa podľa jeho slov môže opakovať aj tristokrát za noc. O únavu či sucho v ústach tak ráno nie je
núdza. Nehovoriac o tom, že nedostatočné alebo prerušované zásobovanie organizmu kyslíkom so sebou nesie riziká vzniku vysokého
krvného tlaku a ďalších kardiovaskulárnych ochorení.

„Mechanizmus vzniku hypertenzie súvisí s nadmerným dráždením autonómneho nervového systému,“ približuje profesor Donič.
„Takzvaný sympatikový nervový systém sa aktivuje práve pri prebúdzaní pre nedostatok kyslíka, čo pre organizmus predstavuje poplach
najvyššieho stupňa. Táto sympatikotónia sa postupne prenesie z noci až do dňa, čím sa prestaví regulačný systém na vyššie hodnoty
krvného tlaku. To, samozrejme, zaťažuje srdce a kardiovaskulárny systém.“

Srdce i obličky

Odborník však podotýka, že tak ďaleko to nemusí zájsť. Takejto začínajúcej hypertenzii sa totiž dá zabrániť práve pomocou ventilačného
prístroja CPAP na domáce použitie, ktorý udržiava dýchacie cesty počas spánku otvorené.

Podobne sa dá pomôcť aj pacientom s fibriláciou predsiení srdca, u ktorých sa tiež často vyskytuje syndróm obštrukčného spánkového
apnoe.

A ako k samotnej fibrilácii dochádza? Keď sú uzavreté dýchacie cesty, mení sa aj vnútrohrudníkový tlak a opakovane sa stláčajú veľké
cievy, ktoré privádzajú krv z organizmu naspäť do srdca.

Predstaviť si to môžete, ako keď stláčate gumenú hadicu – prúd sa zvýši, do predsiene sa nahrnie oveľa viac krvi ako za normálnych
okolností, v dôsledku čoho sa pravá predsieň srdca nadmerne rozšíri. A je tak náchylnejšia na vznik fibrilácie.

Spolu s fibriláciou tiež pri chrápaní, respektíve spánkovom apnoe narastá riziko vzniku tvorby krvných zrazenín, ktoré môžu spôsobiť
upchatie ciev a napríklad pľúcnu embóliu alebo aj mozgovú porážku.

S výpočtom neblahých následkov, i keď nie akútnych, ale skôr vlečúcich sa, však zďaleka nekončíme. Zvýšenie tlaku môže napríklad
pánov poslať niekoľkokrát v priebehu noci na toaletu napriek tomu, že nemajú zápal močových ciest ani problémy s prostatou. Čo sa
deje?

„Keď je v pravej predsieni zvýšený tlak, zaznamená to receptor, ktorý uvoľňuje atriálny natriuretický peptid ANP, ktorý spôsobí v
obličkách zvýšené vylučovanie sodíka do moču. Ten strháva so sebou vodu a výsledkom je zvýšená diuréza, čiže zvýšené močenie,“
podáva vysvetlenie Viliam Donič.

Neobchádzajme však ani dámy. Najmä v období po menopauze alebo počas tehotenstva sa aj to zdanlivo najnežnejšie stvorenie môže
po súmraku premeniť na cirkulárku. Samozrejme, obrazne povedané.

Chrápanie v tomto období nie je ničím výnimočné. Pri tehotenstve sa s narastajúcim plodom tlačí nahor aj bránica a zhoršuje dýchanie. A
opäť sa ľahšie môže vyskytnúť aj syndróm obštrukčného spánkového apnoe, ktorý rozhodne netreba podceňovať. Nedostatkom kyslíka
totiž trpí nielen matka, ale aj dieťa, čo môže neblaho vplývať na jeho vývoj.

Ďalšou komplikáciou môže byť cukrovka, a to aj mimo tehotenstva (samozrejme, nielen u žien). Podľa odborníka bolo totiž zistené, že
pacienti, ktorí trpia diabetom, majú vyšší výskyt aj syndróm obštrukčného spánkového apnoe.

„Zvyšuje sa u nich inzulínová rezistencia a vytvára chronický zápal vyvolaný látkami uvoľnenými z tukového tkaniva. Ten spôsobuje
poškodenie endotelu – vnútornej výstelky ciev, čo vedie k zvýšeniu ukladaniu vápnika do ciev a k vzniku predčasnej aterosklerózy,“
poskytuje vysvetlenie Viliam Donič.

Chrápu aj deti

A čo vlastne chrápanie spôsobuje? Predstavte si naše dýchacie ústrojenstvo zahŕňajúce okrem nosa, ústnej a ďalších dutín napríklad aj
nosohltan, hltan, priedušky a ďalšie časti (a ako inak pľúca) ako sústavu navzájom poprepájaných chodbičiek.

V ideálnom prípade sú všetky cestičky voľné a vdychovaný aj vydychovaný vzduch nimi voľne prúdi. To je naše normálne dýchanie.
Keďže vzduchu nič nebráni, pohybuje sa celým týmto systémom nečujne.

No keď sa na hociktorom mieste voľná cesta čiastočne zablokuje, vzduch vytláčaný z pľúc pod značným tlakom v zúžených úsekoch
rozvibruje okolité mäkké tkanivá v krku a výsledkom sú najrôznejšie pazvuky. Minimálne raz za život zachrápe každý.

Celkom bežné a pomerne neškodné je, keď „trúbime“ pri nachladnutí, keď máme zapchatý nos alebo zapálené a opuchnuté dutiny a
dýchame ústami. Problémy vtedy obvykle ustúpia v momente, keď sa vyliečime.

https://monitora.sk/
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Ďalšou častou príčinou býva nejaká anatomická odchýlka, napríklad zdeformovaná nosová priehradka alebo zväčšené krčné alebo
nosné mandle. V ich dôsledku môžu dokonca chrápať aj deti (u dospelých sa počty odhadujú asi na tridsať percent populácie). Práve táto
príčina je i veľmi častým popudom pre to, aby lekár odporučil chirurgické odstránenie mandlí u malých pacientov.

„V takýchto prípadoch indikujeme operáciu najmä v prípade, že sa objavia poruchy dýchania v spánku. Najzávažnejšou je obštrukčný
sleep apnoe syndróm, ktorý je závažnou zdravotnou komplikáciou tak u detí, ako aj u dospelých,“ potvrdil v rozhovore pre HN magazín
Slavomír Straka, primár oddelenia Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku FNsP J. A. Reimana v Prešove.

Upozorňuje však, že zväčšenie nosovej mandle je v určitom veku prirodzené a treba vždy citlivo posúdiť, či z neho dieťa takpovediac
samo nevyrastie. „U dospelých pacientov sa pri chrápaní alebo poruchách dýchania v spánku používajú väčšinou iné operačné postupy,
ale niekedy môže byť súčasťou operácie aj tonzilektómia (teda chirurgické odstránenie mandlí),“ dodáva Slavomír Straka.

Preukázateľnou príčinou vzniku chrápania je aj obezita, ktorá v tomto ohľade dobieha najmä pánov. Nadmerné kilá sa totiž najmä u nich
ukladajú výraznejšie aj v oblasti krku, kde tukové tkanivo tlačí na dýchaciu trubicu a obmedzuje priechodnosť vzduchu.

Preto ak ho chcete riešiť a nepatríte postavou práve k manekýnom, je dobré popremýšľať nad zmenou životosprávy a nadbytočných
kilogramov sa zbaviť.

„Tuk zužuje hltan, a teda aj jeho priechodnosť pre vzduch. No sú aj ďalšie rizikové faktory ako postavenie tvárových kostí, najmä krátka
dolná čeľusť. Alebo veľký jazyk či veľké krčné mandle,“ potvrdzuje aj Karel Šonka.

Riešenia

Ak chrápanie sužuje vás alebo vašich blízkych, treba ho rozhodne riešiť. Ako sme už naznačili, neblahé zvukové prejavy a nevyspatie
môžu byť len špičkou ľadovca a zanedbateľným problémom v porovnaní s inými rizikami.

Základom je dôkladné vyšetrenie a zistenie, kde väzí prekážka dýchania. Obvykle je potrebné navštíviť viacero odborníkov – okrem
oddelenia ORL, kde vám poprezerajú nosnú a ústnu dutinu, to bude aj spánkové laboratórium. Keďže ich nie je veľa, odporúčame najprv
vyhľadať všeobecného lekára a otolaryngológa, ktorí môžu pomôcť s odstránením primárnych problémov.

Vyšetrenie v spánkovom laboratóriu je komplexným pohľadom na spánok, ktoré vie odhaliť rizikový syndróm obštrukčného spánkového
apnoe. Následná liečba je veľmi individuálna. Niekomu postačí čosi zhodiť alebo len zmeniť polohu na spanie.

Ak niečo v dýchacích cestách zavadzia, na rad môže prísť aj operácia. Nemusí ísť o nič komplikované a nepríjemné – napríklad plastika
mäkkého podnebia laserom sa vykonáva ambulantne pri lokálnom znecitlivení a netrvá ani 30 minút.

Nebolí a nespôsobuje krvácanie, pri kvalitnom a citlivom zákroku neovplyvňuje výslovnosť alebo prehĺtanie. Kým si však ľahnete pod nôž
či laser, poraďte sa s odborníkmi. No najmä chrápanie nezľahčujte, pretože takmer vždy naznačuje, že problém je hlbší ako len
otriasajúce sa steny.

Chrápanie v číslach

38

decibelov je sila zvuku priemerne hlasného chrápania. Je to zhruba na úrovni spevu vtákov.

3

Vo Veľkej Británii a v USA označuje každý tretí pár chrápanie za príčinu rozpadu manželstva.

10

percent detí chrápe.

80

percent pravidelne chrápajúcich má inzulínovú rezistenciu, čo je predštádium cukrovky.

25 až 30

percent populácie pravidelne chrápe.

Miliarda
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ľudí na celom svete trpí podľa odhadu časopisu Lancet Respiratory Medicine syndrómom obštrukčného spánkového apnoe.

Autor: Alžbeta Pňačeková

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 19

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 20

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 21

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 22

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 23

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 24

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 25

https://monitora.sk/

	Lúčime sa s RNDr. Oľgou Erdelskou, DrSc.   
	Lúčime sa s RNDr. Oľgou Erdelskou, DrSc.   
	Tipy a triky na prípravu najlepšej kávy   
	Chrápanie vždy naznačuje ďalší problém. Ktoré choroby signalizuje?   


