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Úvod – špecifiká zubného ošetrenia 

• Zubné ambulancie majú potenciálne všetky rizikové faktory
prenosu vírusu SARS-CoV-2 = vysoké riziko nákazy od pacientov

• Stomatologická starostlivosť a vzdelávanie sú charakterizované:

– úzkym osobným kontaktom, 

– blízkosťou pacientových úst a nosa, 

– liečebnými postupmi, pri ktorých vznikajú aerosóly

• Vzhľadom na jedinečnosť postupov zubného ošetrenia nie sú
štandardné ochranné opatrenia v každodennej klinickej praxi
dostatočne účinné, aby zabránili šíreniu COVID-19

Thurzo, A.; Urbanova, W.; Waczulikova, I.; et al. Int J Environ, Res Public Health 2022; 19, 7693.
Parvaie, P.; Osmani, F. Eur J Med Res 2022; 27,3.
Chasib, N.H.; Alshami, M.L.; Gul, S.S.; et al. Front Public Health 2021; 9, 770164.



Úvod – klinická stomatológia a zubné lekárstvo

• Zažili viac ako dva ťažké roky pandémie SARS-CoV-2

• Starostlivosť o ústnu hygienu a dôkladná príprava praktických
zručností budúcich zubných lekárov však musia byť aj naďalej
poskytované za dodržiavania bezpečnosti aj napriek strachu a obavám
o zdravie

• S cieľom chrániť pacientov, študentov a ich vyučujúcich bolo vytvorené
prostredie moderných technológií v online priestore – pozitívne
vnímané

• Výrazne bol vnímaný nedostatok praktických cvičení ako rozhodujúci
faktor v štruktúre vzdelávania a získavania praktických zručností

Deery, C. Evid Based Dent 2020, 21, 46–47. 
Shields, A.M.; Faustini, S.E.; Kristunas, C.A.; et al. J Dent Res 2021, 100, 1220-1227. 
Thurzo, A.; Stanko, P.; Urbanova, W.; et al. Bratisl Lek Listy 2010, 111, 168-175.



Testovanie COVID-19



Cieľ štúdie

stav adaptívnej 
imunity 

jednotlivcov v 
súvislosti s 

očkovaním proti 
SARS-CoV-2 alebo 

prekonaním 
ochorenia COVID-

19 vo vybranej 
skupine – študenti 
zubného lekárstva 

JLF UK

vykonať skríningové 
testovanie cieľovej 
skupiny študentov   
v prvých týždňoch 

semestrálnej výučby 
a identifikovať 

infikovaných pred 
rozvojom 

symptómov alebo 
potenciálne 

nakazených, ktorí by 
mohli šíriť vírus

identifikovať mieru 
zaočkovania, 

symptomatického, 
asymptomatického 
prekonania infekcie 

a využiť získané 
údaje v 

manažmente formy 
vzdelávania 

zubného lekárstva 
počas pandémie





Materiál a metódy – Etická komisia

• Štúdia zrealizovaná so súhlasom nezávislej Etickej komisie JLF UK
v Martine pod číslom

• Výsledky boli spracované so súhlasom číslo

• Všetci účastníci štúdie boli informovaní o spôsobe odberu, použití
získaného materiálu, o účeloch štúdie realizovanej v Martinskom
centre pre biomedicínu a Ústave mikrobiológie a imunológie
v Edukačnom centre JLF UK a podpísali informovaný súhlas.



• 56 študentov zubného lekárstva
– iba 1. odber 13 študentov
– obidva odbery 34 študentov
– iba 2. odber 9 študentov

• Súbor tvorilo 90 vzoriek séra
– 1. odber 47
– 2. odber 43

Materiál a metódy – subjekty





Dotazníkový prieskum



Priama diagnostika – molekulárne metódy



Sérologické testy – zhodnotenie IgG proti RBD

Vo väčšine vzoriek od očkovaných alebo po prekonaní ochorenia COVID-19 boli protilátky IgG
proti RBD antigénu SARS-CoV-2 pozitívne. U tých, ktorí sa zúčastnili oboch odberov, pretrvala
pozitivita aj v druhej vzorke séra (po 6.mesiacoch)

IP: 5,82 
(95% CI: 5,45-6,19)



Sérologické testy – zhodnotenie IgG proti NP a 
celkových protilátok po prekonaní ochorenia



Sérologické testy – trend vývoja protilátok 

Očkovaní – vzostup protilátok (ak prekonali, ale aj ak neprekonali ochorenie)
Neočkovaní – pokles protilátok (ak prekonali, ale aj ak neprekonali ochorenie)



Sérologické testy – zhodnotenie IgG proti RBD

Štatisticky významná bola p-hodnota < 0,05
Boli zistené štatisticky významné rozdiely sledovaných protilátok medzi očkovanými
jednotlivcami a tými, ktorí ochorenie prekonali a neboli očkovaní.



Sérologické testy – zhodnotenie IgG proti RBD

Štatisticky významná bola p-hodnota < 0,05
Nebol zistený štatisticky významný rozdiel v pozitivite sledovaných protilátok pri
symptomatickom a asymptomatickom priebehu ochorenia COVID-19.





Sérologické testy

Identifikovanie tých, ktorí už prekonali ochorenie a mohli by byť 
potenciálne menej náchylní na nákazu počas prezenčnej praxe.

V kombinácii získaných informácií a prísnym dodržiavaním 
OOP bolo rozhodnuté o spôsobe prezenčnej výučby zubného 
lekárstva na JLF UK. 

Nápomocné na lepšie pochopenie celkovej miery infekcie 
v komunite – vrátane miery asymptomatických infekcií, 
prijatie preventívnych a kontrolných opatrení na zábranu 
šírenia nákazy.



Práca vznikla s podporou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Nové
možnosti laboratórnej diagnostiky a masívneho skríningu SARS-CoV-2 a identifikácia
mechanizmov správania sa vírusu v ľudskom organizme, kód ITMS: 313011AUA4,
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a s podporou projektu KEGA
038UK-4/2019 MŠVVaŠ SR Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre
študentov študujúcich v anglickom jazyku.
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