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Sú hrn 

V roku 1997 sme formou anonymných dotazníkov získali údaje o prevalencii fajčenia u te
hotných žien v regióne východného Slovenska. Výskumnú vzorku tvorilo 237 rómskych a 960 
nerómskych žien . 

Stále pretrváva nízky vek rómskych prvorodičiek. Vo veku do 20 rokov prvýkrát rodilo 
43,0 % Rómiek, ale len 14, 1 % Nerómiek. 

Pred otehotnením fajčilo 27,0 % nerómskych a 66,6 % rómskych žien. Počas tehotnosti bo
la prevalencia faj čiarskych návykov u rómskych žien eš te výraznejšie zastúpená (49,3 %) v po
rovnaní s nerómskymi ženami (6,9 %). 

Negatívne účinky fajčenia u tehotných žien sa prejavili aj vo vyššom výskyte novorodencov 
s nízkou pôrodnou hmotnosťou (menej ako 2500 gramov), ale štatistickú významovosť 

(p < 0,01) zisti li len u novorodencov faj č iacich a nefajč iacich nerómskych žien ( faj čiarky 8,0 %, 
nefajčiarky 1,8 %). 

Nepreukázal sa signifikantný rozdiel vo výskyte vrodených vývinových chýb u novoroden
cov faj čiarok a nefajčiarok . 

Nepreukázal sa signifikantný rozdiel vo výskyte vrodených vývinových chýb u rómskych 
(3,0%) a nerómskych novorodencov (2,8 %). 

K r ú č o v é s l ov á: faj čenie - tehotnosť - novorodenci - Rómky, Nerómky 
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Pavúk, A: ANALYSIS OF NEGATIVE EFFECTS OF SMOKING 
DURING PREGNANCY ON FETUS OF ROMANY AND 
NON-ROMANY POPULATION IN DIFFERENT REGIONS OF 
EASTER SLOVAKIA 

Summary 

In 1997 in the form of anonymous questionnaires we received the data about prevalence of 
smoking of pregnant women in the Eastern region of Slovakia. The investigated sample consi
sted of 237 Romanies and 960 non-Romanies women. Romannies women giving birth for the 
flrst time have been of a low age -till the age of twenty, 43,0% of Romanies gave birth for the 
flrst time and only 14,1% of non-Romanies . Before pregnancy 27,0% of non-Romanies were 
smoking and 66,6% of Romanies. During pregnancy the prevalence of smoking habits of Ro
manies was more evident (49,3%) comparing to non-Romanies women (6,9%). 

The negative effect of smoking of pregnant women became evident in the higher occurren
ce of newborn children of lower (less than 2500 grams) but the statistical significance was 
found only in newborn children of smoking and non-smoking non-Romanies women (smoking 
8,0%, non-smoking 1,8%). 

No signiflcant difference was found in the occurrence of born deve Io ping defects of new
born children of smoker and non- smokers. 

No significant difference was found in the occurrence of born developing defects of Roma
nies (3,0%) and non-Romanies newborn children (2,80%). 

Key w o r ds : smoking - pregnancy - newborn children - Romanies, non-Romanies 

Napriek tomu, že lekárska veda disponuje celým radom faktorov o škodlivosti 
fajčenia na ženský organizmus, najmä počas tehotenstva, stále sa vyskytujú prípa
dy, keď pomerne veľa žien neberie do úvahy negatívne zistenia, ale hlavne účinky 
na jej plod a dieťa. Toto konštatovanie sme sa rozhodli skúmať u rómskych a ne
rómskych žien v regióne východného Slovenska. 

Je všeobecne známe, že najväčšia koncentrácia rómskeho obyvateľstva je na 
východnom Slovensku, kde ich bolo podľa niektorých štatistických údajov asi 10 % 
z celého počtu obyvateľov tejto oblasti (Bernasovský, Bernasovská, 1996). 

Materiál a metodika 

V roku 1997 sme formou anonymných dotazníkov získali údaje o fajčení te
hotných žien v okresoch Bardejov, Svidník a Revúca počas ich pobytu na gynekolo
gicko-pôrodníckych oddeleniach. Výskumnú vzorku tvorilo 237 rómskych a 960 
nerómskych žien. Celkove sme získali od 1197 tehotných žien informácie o ich faj
čiarskych návykoch. Údaje o antropometrických parametroch i údaje o výskyte vro
dených vývinových chýb u novorodencov sme získali z pôrodníckych záznamov. 
V našom výskume sme sa zamerali hlavne na tieto úlohy: 

- dosiahnutý stupeň vzdelania tehotných žien, 
- vek prvorodičiek, 
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- rodinný stav tehotných žien, 
- prevalenciu fajčenia pred a počas tehotnosti u Rómiek a nerómiek, 
- postoj žien k fajčeniu počas tehotnosti , 
- priemernú pôrodnú hmotnosť novorodencov u fajčiarok a nefajčiarok , 

- výskyt nizkej pôrodnej hmotnosti (pod 2500 gramov) u novorodencov, 
- výskyt vrodených vývinových chýb u novorodencov fajčiacich a nefajčiacich 

žien. 

Výsledky a diskusia 

Ako prvý faktor sme sledovali u tehotných žien dosiahnutý stupeň vzdelania. 
Ako sa dalo očakávať, u Rómiek mali najväčšie zastúpenie (73,8 %) ženy so zá
kladným vzdelanim, jedna Rómka ukončila vysokoškolské štúdium. Prekvapilo nás 
pomerne vysoké zastúpenie Rómiek, ktoré nadobudli učňovské (16,8 %), resp. stre
doškolské vzdelanie (8,8 %). Tento stav je spôsobený pomerne značným počtom 
rómskych žien v okrese Svidnik, ktoré sa dokázali aktívne zapojiť do spoločenského 
života. 

J e všeobecne známe, že niektoré rómske ženy rodia vo veľmi mladom veku. Zisti
li sme, že vo veku do 20 rokov rodilo prvýkrát 43,0 % Rómiek, ale len 14,1% Ne
rómiek. Až 11,3% rómskych žien bolo slobodných a 22,7 % žien žijú ako družky, to 
znamená, že 34,0% žien žije v mimomanželskom zväzku. 

Naše výsledky ukázali , že pred otehotnením fajčilo 22,0 % nerómskych a 66,6 % 
rómskych žien. V súbore fajčiacich Rómiek po zisteni tehotnosti prestalo fajčiť 

26,0 %, v skupine nerómiek sa rozhodlo nefajčiť 68,4 % žien. Z celkového počtu 960 
nerómiek fajčilo počas tehotnosti 6,9 %, z počtu 237 Rómiek fajčilo 49,3 %, to zna
mená, že takmer polovica žien fajčila napriek tomu, že vedeli o svojej tehotnosti . 

Aj v našom súbore žien sa potvrdili údaje z iných výskumov, že fajčenie žien ne
gatívne ovplyvňuje pôrodnú hmotnosť novorodencov. J edným z posledných výsku
mov, ktorý to potvrdzuje, je prieskum u 3 756 tehotných žien v Brne, ktorý usku
točnil Kuklla a kol. (1999). V ich súbore aktívne fajčilo 42,9 % žien. Okrem fajčenia 
sledovali u tehotných žien aj konzumáciu alkoholických nápojov. Občasný konzum 
alkoholu pred otehotnenim udávali najčastejšie nefajčiarky. Po rozlíšení nefajčiarok 
a fajčiarok v skupine občasných konzumentiek alkoholu boli hodnoty antropome
trických znakov novorodencov signifikantne vyššie len u nefajčiacich žien, občas 
konzumujúcich alkohol. 

Aj naše výsledky ukázali , že priemerná pôrodná hmotnosť novorodencov u fajčia
cich žien bola signifikantne nižšia (p < 0,01 ), než u novorodencov nefajčiarok. V sku
pine Nerómiek bola priemerná hmotnosť novorodencov 3185,5 gramu, u novoroden
cov ne fajčiarok 3 317,6 gramu. Rozdiel predstavoval 132,1 gramu. U rómskych novo
rodencov sa fajčenie ich matiek prejavilo ešte výraznejšie: priemerná pôrodná hmot
nosť novorodencov u fajčiacich žien bola 2 824,3 gramu, u nefajčiacich žien bola 
priemerná pôrodná hmotnosť o 190,3 gramu vyššia (3 014,6 gramu). 

Ďalej sme našu pozornosť zamerali na prieskum nízkej pôrod nej hmotnosti novo
rodencov (hmotnosť pod 2 500 gramov) u novorodencov fajčiarok v rómskej a ne
rómskej populácii žien. Signifikantné rozdiely sme zistili vo výskyte nízkej pôrod nej 
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hmotnosti novorodencov u rómskych žien. Tu sme zaregistrovali 14,7 % novoroden
cov, ktorí nedosiahli pôrodnú hmotnosť 2 500 gramov, kým u novorodencov neró
miek len 3,2% s uvedenou hmotnosťou . Zistený rozdiel bol na hladine významnosti 
(p < 0,01 ). Vyššiu prevalenciu novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou sme zis
tili u oboch skupín fajčiacich žien, teda rómskych aj nerómskych , avšak štatisticky 
významný rozdiel bol len u novorodencov fajčiarok - nerómiek (p < 0,01). (U fajčia 

rok - 8,0 % novorodencov, unefajčiarok - 1,8 %). Uvedené údaje korešpondujú 
s údajmi Hajnišovej a kol. (1985) v Českej republike, kde sa výskyt nízkej pôrodnej 
hmotnosti u novorodencov pohyboval od 9,0 % u fajčiarok, do 4,6 % unefajčiarok. 

Vyššie uvedení autori sa domnievajú, že signifikantným faktorom, prispievajúcim 
k intrauterinnej retardácii plodu, bolo fajčenie v tehotnosti , a nie vek či parita. 

Posledným študovaným fenoménom bol vplyv fajčenia žien na výskyt vrodených 
vývinových chýb u novorodencov. V nami sledovanom súbore sme nezistili signifi
kantné rozdiely v prevalencii vrodených chýb u novorodencov fajčiacich a nefajčia
cich žien. Rovnako sa neukázal štatisticky významný rozdiel vo výskyte vrodených 
vývinových chýb z hľadiska etnicity, kde prevalencia vrodených vývinových chýb 
u rómskych novorodencov (3,0 %) bola len o málo vyššia ako u novorodencov ne
rómskych žien (2,8 %). 

Pri sledovaní výskytu vrodených vývinových chýb za posledných 6 rokov 
(1992-1997) v rožňavskom regióne Seres (1998) zistil, že ich počet je približne rov
naký v rómskej aj nerómskej populácii . Priemerné percentuá lne vyjadrenia kolísali 
od 0,8 % do 3,0 % u nerómskych , respektíve od 0,8 % do 4,5 % u rómskych novoro
dencov. 

Názory na súvislosť medzi fajčením a vznikom vrodených vývinových chýb sú 
predmetom viacerých výskumov, ktoré prinášajú dosť protichodné výsledky. Van 
den Eeden a kol. (1988) sa zaoberal súvislosťou medzi fajčením počas tehotenstva 
a rizikom výskytu vrodených vývinových chýb u novorodencov. Porovnávali novoro
dencov u 3284 fajčiarok s novorodencami u 4500 matiek bez vrodených vývinových 
chýb počas rokov 1984-1986. Ak zobrali do úvahy všetky vrodené vývinové chyby 
ako skupinu, neobjavili nijakú súvi slosť s fajčením. Zvýšené riziko vo vzťahu k fajče
niu bolo zaznamenané u týchto jednotlivých vrodených vývinových chýb : mikrocefa
lus, rázštepy pery a podnebia a pri vrodenej vývinovej chybe chodidiel. 

Podľa Sokola a kol. (1989) fajčenie počas tehotnosti zvyšuje riziko intrauterinnej 
retardácie rastu 1,8-násobne, v kombinácii fajčenia a alkoholizmu je riziko 
3,9-násobné. 

Kelsey a kol. (1988) zistil , že u žien, ktoré fajčili denne 20 cigariet, bolo riziko 
1,6-násobne vyššie než u nefajčiarok. Na druhej strane špecifiká malformácií majú 
pravdepodobne heterogénne príčiny a ťažko očakávať, že riziko vrodených chýb bude 
nevyhnutne ovplyvnené fajčením . 

Väčšina návykových látok ľahko prestupuje cez placentu a v krvi plodu dosahuje 
rovnaké alebo vyššie koncentrácie ako v krvi matky. Takmer pravidelne sa zisťujú 
poruchy štruktúry a funkcie placenty, ktoré sa dávajú do súvislosti s hypotrofiou 
plodu (Šuška, 1991). 
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Fajčenie tabakových výrobkov je vstupnou bránou k uZlvaniu ilegálnych drog, 
najmä marihuany a heroínu. Podľa zisteni neonatológov z Bratislavy z roka na rok 
pribúdajú novorodenci , ktorí sa narodili matkám závislým od heroínu. A práve 
v tom je riziko fajčenia najmä u mladých žien (Drobná, Huttová, 1996). 

Záver 

Na základe zistených údajov môžeme konštatovať, že: 
- prevalencia fajčenia u rómskych žien je signifikantne rozšírená viac (66,6 %) 

než u nerómiek (22,1 %), 
- po zistení tehotnosti prestalo fajčiť 16,2 % Rómiek, v skupine Nerómiek zane

chalo fajčenie 73,8 % tehotných žien, 
- fajčenie u žien počas tehotnosti sa prejavilo v znížení priemernej pôrodnej 

hmotnosti novorodencov, 
- fajčiacim rómskym ženám sa narodilo s nízkou pôrodnou hmotnosťou 12,5 % 

novorodencov, nefajčiacim ženám 15,8 %; uvedený rozdiel nie je signifikantný, 
- rómskym ženám sa štatisticky významne narodilo viac novorodencov s hmot

nostou pod 2 500 gramov (14,7 %) než nerómskym ženám (3,2 %), 
- nezistili sme všeobecnú súvislost medzi fajčením žien a výskytom vrodených 

chýb u novorodencov, 
- zistili sme väčšiu prevalenciu vrodených vývinových chýb u rómskych novoro

dencov (3,0 %) než u nerómskych (2,8 %), ktorá nie je štatisticky významná, 
- potvrdil sa nizky vek rómskych prvorodičiek; vo veku do 20 rokov rodilo 

43,9 % rómskych a 14,3 % nerómskych žien , 
- najvyššia vzdelanostná úroveň rómskych žien v sledovaných okresoch Barde

jov, Svidnik a Revúca je u žien v okrese Svidnik. 
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