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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá onemocněním, které se nazývá tuberkulóza. Důraz je 

kladen na problematiku této choroby a důvody jejího neustálého šíření zejména 

v Subsaharské Africe. Cílem práce je zachytit zátěž tuberkulózy, kterou trpí většina 

afrického obyvatelstva, analyzovat počet nakažených a zemřelých ve vybraných státech, 

sledovat problematiku, analyzovat z jakých důvodů se nemoc stále šíří a jak se k tomu 

staví okolní svět. Především co vykonává pro zlepšení situace Světová zdravotnická 

organizace pomocí strategie DOTS. Součástí práce je i zmínka o spojitosti tuberkulózy 

s virem HIV a nemocí AIDS.   

 

Klíčová slova 

Afrika, DOTS, HIV/AIDS, Stop TB strategie, Subsaharská Afrika, TBC, tuberkulóza 

 

Abstract 

 This thesis deals with a disease called tuberculosis. Issues of the disease and reasons 

for its continued spread, especially in sub-Saharan Africa, are emphasised. The aim is 

objective to capture the burden of tuberculosis which affects the majority of the African 

population, to analyze the number of infections and casualties in selected countries, track 

problematic, study the reasons why the disease still spreads and an attitude of the rest of 

the world. First of all, what World Health Organization does to improve the situation by its 

DOTS strategy. The work also includes a mention of an association of tuberculosis with 

HIV and AIDS. 

 

Key words 

Africa, DOTS, HIV/AIDS, Stop TB Strategy, Sub-Saharan Africa, TBC, tuberculosis 
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1. Úvod 

Vyspělý svět má stále tendenci vnímat Subsaharskou Afriku jako homogenní celek. 

Představuje si tuto oblast plnou nekončících konfliktů, místo, kde lidé trpí bídou a 

hospodářství je špatné, jsou neustále ohroženi nemocemi, především tuberkulózou, 

HIV/AIDS a malárií. 

Právě tyto i další nemoci se tu rychle šíří hlavně díky pro ně příznivým klimatickým 

podmínkám. Například aby lidé z Guinejského zálivu alespoň trochu snížili riziko 

nakažení malárií nebo žlutou zimnicí, tak žijí raději ve vyšších nadmořských výškách 

než v údolí řek a při mořském pobřeží. 

Navzdory již zmíněným předpokladům je Subsaharská Afrika velice rozmanitý a 

různorodý region. Je zde velké přírodní bohatství, pestré etnické, kulturní a 

náboženské složení obyvatelstva. Region je bohatý i na flóru a faunu. V bakalářské 

práci se však budou řešit problémy spojené s onemocněním, které se nazývá 

tuberkulóza, mající spojitost se vším, co bylo řečeno výše.  

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které sice ustoupilo z podvědomí naší mladé 

generace podobně jako záškrt nebo dětská obrna. Ale je však známá starším 

generacím, neboť ještě v době druhé světové války nebo krátce po ní na tuto chorobu 

umíralo mnoho lidí, mladého nebo středního věku. Ani u dětí tehdy nebylo vzácností 

velké množství smrtelných případů tuberkulózy mozkových blan nebo jiných orgánů. 

 I když v České republice a v dalších vyspělých státech už není tato nemoc hrozbou, 

v jiných, převážně v rozvojových státech, je choroba TBC jednou z hlavních příčin 

úmrtí. Výskyt onemocnění TBC je ve světě nerovnoměrný. 

Patří mezi jeden z nejpalčivějších problémů světa, především toho rozvojového. 

Avšak nejpostiženějším regionem touto chorobou je Subsaharská Afrika. Region 

ztělesňuje příliš vysoký nárůst populace, chudobu, mnoho druhů dalších chorob, 

špatné zdravotnictví a ekonomiku a mnoho další sociálních problémů. Tyto faktory 

napomáhají k rychlému šíření tuberkulózy, což ovlivňuje i následky onemocnění TBC. 

Tohle všechno mě právě vedlo ke zvolení zpracovávaného tématu.  

Je potřeba se také zmínit o HIV/AIDS, protože je mezi těmito onemocněními úzká 

spojitost a o strategiích (například DOTS, Stop TB strategie, Cíle tisíciletí (viz Příloha 

č. 1) atd.), které se chtějí podílet na zkvalitnění života Afričanů a omezit další šíření 

tohoto onemocnění. Předpokládá se, že čím vyšší počet nakažených HIV/AIDS 

v daném statě je, tím vyšší bude i počet nakažených tuberkulózou. 

Tato problematika je na okraji geografického zájmu, tudíž šíře informací je spíše pro 

uvedení do problému. Vzhledem k limitovanému časovému a stránkovému rozsahu 
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bakalářské práce jsou zahrnuty jen některé aspekty epidemie TBC. Jsem si vědoma, 

že by bylo potřeba širší zpracování v rozsahu diplomové práce.  

 

1.1 Cíl práce 

Cílem mé práce je analyzovat nejčastější příčiny výskytu a šíření tuberkulózy 

v Subsaharské Africe se zaměřením na socioekonomické a politickoekonomické 

determinanty. Hlavním záměrem jsou demografické, ekonomické a sociální dopady 

na tento region. Mělo by se tu i objevit nastínění minulého i nynějšího stavu 

tuberkulózy v Subsaharské Africe. 

V tomto ohledu bylo také cílem ujasnit postavení Subsaharské Afriky. Především 

navodit situaci z hlediska problému s onemocněním TBC, ale i HIV/AIDS. A dále 

analyzovat hospodářskou a sociální stránku, která úzce souvisí s nemocemi 

obecně, ale především s tuberkulózou. A zhodnotit dopady na tento region. 

V práci by měli být uvedeny rozhodující toky pomoci na boj proti TBC. Jsou zde 

analyzovány organizace či strategie, které usilovně bojují pro rozšiřování 

tuberkulózy. Je to především Světová zdravotnická organizace (WHO), strategie 

DOTS nebo novější, která na strategii DOTS navazuje, Stop TB strategie.  

V bakalářské práci se budu snažit ověřit platnost následujících hypotéz: 

 První hypotéza se zaobírá HDP. Díky vyššímu počtu lidí s nemocí TBC je 

v daném státě méně lidí, kteří jsou schopni navštěvovat zaměstnání nebo se 

starat o své živobytí, tedy HDP bude menší. Díky tomu je v tomto státě nižší 

hodnota HDP. 

 Druhá hypotéza se snaží dokázat, že čím je v daném státě méně 

zdravotnického personálu a nemocnic, neboli je v nějakém státě špatné 

zdravotnictví, tím více je stát sužován tuberkulózou. 

 Poslední hypotéza se zabývá tuberkulózou a HIV/AIDS. Předpokládá se, že 

čím více lidí na určitém místě je nakaženo virem HIV nebo trpí nemocí AIDS, 

tak tím více se na témže místě nachází větší počet osob, které zápolí 

s nemocí TBC. Důvodem je snížená imunita, čímž je člověk náchylnější k 

další nemoci. 

 

1.2 Struktura práce 

Práce je strukturovaná do deseti kapitol. V první kapitole by měl být úvod do 

problému, vymezen cíl a struktura práce.  

Ve druhé kapitole je popsána metodika (jaké metody jsme použili). Dále kapitola 

obsahuje diskuzi s literaturou, kde jsou popsány důležité použité zdroje. 
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Třetí kapitola se nazývá vymezení regionu Subsaharská Afrika, ve které je 

popsáno, jak se kontinent Afrika člení nebo jak kontinent člení různé organizace. 

Tato kapitola obsahuje i stručný popis regionu a začlenění států do regionu 

Subsaharská Afrika. 

Čtvrtá kapitola je rozčleněná do 3 podkapitol. V první podkapitole, která se 

nazývá obecná charakteristika TBC, je vysvětleno, co to vlastně tuberkulóza je, kdy, 

jak a kým byla objevena, čím je vyvolaná, jak se přenáší, jak přesně nemoc probíhá, 

jaké jsou její symptomy, tudíž je vysvětleno, jak se tuberkulóza projevuje. Můžeme 

se tam ještě dozvědět, jak se tato choroba léčí, jaké vyšetření musíme podstoupit, 

abychom se dozvěděli, zda máme TBC a také jaká jsou opatření před nakažením.  

Ve druhé podkapitole, která se jmenuje rezistentní typy TBC, kde jsou 

představeny horší typy tuberkulózy. Jedná se o MDR – TB a XDR – TB. Navíc je tu 

zmíněn Akční plán, který má kontrolovat šíření multirezistentních kmenů TBC 

s HIV/AIDS. Třetí podkapitola se nazývá geografické rozšíření. Popisuje rozsah 

tuberkulózy takřka od první světové války dodnes především v České republice a 

v Evropě 

Pátá kapitola pojednává o strategii DOTS a jejích podskupinách. Je tu vysvětlen 

tento pojem a také co strategii DOTS obsahuje. Nachází se zde i obecný popis 

vývoje této strategie, její hlavní cíle, ale také její úspěchy. Na tuto strategii navazuje 

další, která se nazývá Globální Stop TB Strategie, která je tu taktéž skromně 

popsána.  

Šestá kapitola je pokus o přiblížení, jak to vlastně ve zkoumaném regionu 

vypadá. Použila jsem na to statistické metody Giniho koeficient koncentrace a 

ukazatel územní koncentrace.  

V sedmé kapitole je nástin všech možných příčin, proč vlastně tuberkulóza 

sužuje právě v Subsaharské Africe tolik obyvatel. Kapitola je rozdělena do 2 

podkapitol. První podkapitola se zabývá hospodářskými příčinami (zemědělství a 

průmysl). Druhá podkapitola zase řeší sociální, politickou a kulturní otázku 

(obyvatelstvo – například výživa a chudoba, politické příčiny, náboženství a 

zdravotnictví). 

V osmé kapitole jsou zahrnuty důsledky tuberkulózy pro Subsaharskou Afriku. 

Kapitola je rozdělena do tří podkapitol. Nazývají se ekonomické dopady, 

demografické dopady a zdravotnictví. 

Devátá kapitola se zabývá další nemocí a to AIDS a virem HIV. Měli bychom tuto 

chorobu a vir zahrnout do této práce, protože to má velkou spojitost právě 

s tuberkulózou. Kapitola popisuje historii objevení HIV, několik typů tohoto viru a 
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jeho přechod do nemoci AIDS. Také je zde pokus o důkaz, že tyto nemoci spolu 

koexistují.  

Poslední, desátá kapitola, je jakési shrnutí celé této práce. Bakalářská práce 

dohromady obsahuje také 8 tabulek, 5 grafů, 1 obrázek a 20 příloh. 
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2. Metodika a diskuze s literaturou 

V této bakalářské práci je pracováno se sekundárními daty, které byly dostupné na 

webové stránce Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) 

nebo s knihami a články a dalšími bakalářskými nebo diplomovými pracemi. Pokud 

není v textu uveden jiný zdroj, je pracováno se Světovou zdravotnickou organizací. 

Většinou jsou používány statistické metody, ale také jsou využity metody grafické a 

kartografické.  

Co se týká vymezení regionu Subsaharská Afrika, je vycházeno z vymezení podle 

Organizace spojených národů (OSN), která nezahrnuje do regionu region severní 

Afrika (Egypt, Libye, Alžírsko, Maroko, Súdán, Tunisko a Západní Sahara). Totožné 

vymezení používá i Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, 

WHO).  

Ze statistických metod je použit Pearsonův korelační koeficient, ukazatel územní 

koncentrace a Giniho koeficient koncentrace. Pro tyto statistické metody je využíván 

program Microsoft Excel. 

Pro korelaci je vybrán Pearsonův koeficient korelace. Je to parametrický statistický 

test, který předpokládá normální rozdělení. Zjišťuje, jak je vztah mezi ukazateli těsný a 

jaký mají ukazatelé směr (kladná či záporná hodnota). Pokud koeficient vyjde mezi 0 - 

0,2 potom je vztah zanedbatelný, 0,2 – 0,4 není vztah těsný, 0,4 – 0,7 středně těsný 

vztah, 0,7 – 0,9 velmi těsný vztah a 0,9 – 1 extrémně těsný vztah dvou ukazatelů. 

Pro výpočet ukazatele územní koncentrace je zapotřebí relativních a kumulativních 

četností zkoumaného jevu. Pro výpočet Giniho koeficientu koncentrace existují dvě 

metody: početní a graficky-početní. V této práci je zvolena metoda početní. Vzorec pro 

výpočet koeficientu je: 

 

  
 

   
     

 

Druhá metoda, tedy graficky-početní, spočívá ve vyhotovení Lorenzovy křivky (viz 

Graf č. 1) na čtverečkovaný papír a poté sečíst plochu čtverců, které se nacházejí pod 

Lorenzovou křivkou. 

Pro grafické metody je taktéž využíván program Microsoft Excel, kde jsou vytvářeny 

grafy pro lidi nakažené tuberkulózou nebo grafy úmrtnosti na tuto chorobu. Jsou 

použita pro to data let 1990, 1995, 2000, 2005, 2008, 2009 a 2010. 

Z kartografických metod je použit kartogram. Všechny grafické prvky, co se objevují 

v této bakalářské práci, nejsou převzaté z jiných stránek.  
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Práce s literaturou jsem pojala následovně. Nejdříve byla provedena kompilace. 

V tomto kroku byla shromažďována literatura, články a různé ročenky. Dalším krokem 

byla analýza, což byl rozbor vyhledané literatury. Poté následovala syntéza neboli 

souhrn načtených informací a také sledování kauzality. Nakonec následovala 

komparace. Tedy srovnání informací a porovnání různých údajů v ročenkách. 

Hlavními zdroji informací při psaní této bakalářské práce byly souhrnné zprávy 

organizací, především Světové zdravotnické organizace, která se podílí hlavně na 

strategii DOTS, ale i dalších. Jiným, také důležitým zdrojem byly statistické ročenky, 

dokumenty, analýzy či studie, které byly dostupné v elektronické podobě na stránkách 

internetu. Dalším důležitým zdrojem byly informace řečené během přednášek 

předmětů Afrika nebo Subsaharská Afrika. 

V práci byla použita statistická ročenka Světové zdravotnické organizace, která se 

jmenuje Global tuberculosis control z roku 2011 a databáze z internetových stránek 

Global Health facts. Ročenka obsahuje data, která se týkají tuberkulózy, ale i 

HIV/AIDS, všech států světa. Na webových stránkách Global Health facts je možné 

najít data ohledně HDP, HNP, tuberkulózy, HIV/AIDS, malárie a jiných onemocnění, 

aktuálního počtu obyvatel, zdravotnictví (počet sester, lékařů, nemocničních lůžek…) 

atd. 

Tuberkulóza je známa už mnoho let, tudíž je velké množství českých článků a česky 

psané literatury. Nejvíce jsem vycházela z knih, jejichž autorem je MUDr. Vladimír 

Šerý. Především z knih Nemoci na Zemi (1979), Lékařství v tropech a subtropech 

(1984) a také z Tropické a cestovní medicíny (1998), kde je podrobně popsáno 

onemocnění TBC a další choroby. Další důležitou knihou, která byla použita, byla 

Afrika a Afričané (John Iliffe 2001). V této knize se můžeme dočíst o osídlování Afriky, 

náboženství v Africe, otrokářství, kolonizaci až po dekolonizace a utváření nových 

států.  
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3. Vymezení regionu Subsaharská Afrika 

Subsaharská Afrika je považována za jeden z nejchudších a nejméně rozvinutých 

regionů světa. Na tomto tvrzení se shodne většina institucí, které se zabývají 

problematikou rozvoje. Daleko menší shoda je s vymezením regionu Subsaharská 

Afrika. Jednotná definice totiž neexistuje. (Macháčková 2011)  

Subsaharská Afrika, která také nese jméno Černá Afrika, se nachází na většině 

afrického kontinentu bez území, která se nazývá Severní Afrika (ta je tvořena 6 státy a 

1 okupovaným územím: Egypt, Libye, Alžírsko, Maroko, Súdán, Tunisko a Západní 

Sahara). Severní Afrika je považována za součást arabského světa, ke kterému má 

velice blízko, hlavně díky tamnímu náboženství Islámu a ostatní kulturou. Někdy se 

také používá pojem Tropická Afrika, ale ta již nezahrnuje území Jihoafrické republiky.  

Pojem Subsaharská Afrika zahrnuje 4 regiony (viz Příloha č. 2), které se nazývají: 

Západní Afrika (tvořena 16 státy), Střední Afrika (tvořena 9 státy), Východní Afrika 

(tvořena 18 státy) a Jižní Afrika (tvořena 5 státy, z nichž jsou 2 monarchií – Lesotho a 

Svazijsko) (viz Tabulka č. 1).  

 

Tabulka č. 1: Regiony Afriky 

Severní Afrika 
Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Súdán, Tunisko, 

Západní Sahara  

Západní Afrika 

Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, 

Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy, 

Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, 

Sierra Leone, Togo 

Východní Afrika 

Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Jihosúdánská 

republika, Keňa, Komory, Madagaskar, Malawi, 

Mauricius, Mosambik, Rwanda, Seychely, 

Somálsko, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe 

Střední Afrika 

Angola, Čad, Demokratická republika Kongo, 

Gabon, Kamerun, Kongo, Rovníková Guinea, 

Středoafrická republika, Svatý Tomáš a Princův 

ostrov 

Jižní Afrika Botswana, JAR, Lesotho, Namibie, Svazijsko 

Zdroj: Afrika – regiony a státy, 2011 
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4. Charakteristika TBC 

4.1 Obecná charakteristika TBC 

„Tuberkulóza je v současnosti mezi infekčními nemocemi celosvětově druhou 

nejčastější příčinou úmrtí a stále se zvyšuje počet případů forem nemoci odolných 

vůči lékům první linie. Podle WHO Global TB Report 2011 je celosvětově 

tuberkulózou nakaženo 12 miliónů lidí“ (Lékaři bez hranic 2012, www.lekari-bez-

hranic.cz). Ročně po celém světě přibývá zhruba 100 miliónů nově infikovaných lidí, 

hlavně se to týká rozvojových států, 3 miliony z nich zemřou a cca 250 000 jsou 

z toho děti. (Anamneza 2003 - 2012) „Je závažné, že jen 50 000 z nově objevených 

případů tuberkulózy je každým rokem řádně léčeno“ (Šerý, Bálint 1998, s. 275). 

Plicní tuberkulózou se nakazí zhruba 2x více mužů než žen. Tuberkulóza, zkráceně 

TBC, se jinak nazývá i souchotě (hovorový výraz).  

Tuberkulóza je chronické onemocnění vyvolané tuberkulózními bakteriemi 

mycobacterium tuberculosis hominid. Tyto bakterie byly objeveny v roce 1882 

lékařem Robertem Kochem, proto se bakterie jinak také nazývá Kochův bacil. 

Vyznačuje se vysokou odolností vůči suchu, horku nebo hnilobě.  

Je to infekční nemoc, která se přenáší stykem s nakaženým člověkem. Nemoc je 

přenosná i na zvířata (přenos ze zvířete na člověka je však možný jen v oblastech 

s nedostatečnou veterinární kontrolou). Přenos bakterií se může uskutečnit přímým 

stykem, dotykem s nemocným nebo prostřednictvím kapének čili kašlem, kýcháním 

nebo i pouhým rozhovorem s nemocným. Příkladem nakažení od zvířete může být 

například požití infikovaného mléka. Nicméně nakazit se nemůžeme okamžitě, ale 

jen po určité době, jsme-li v kontaktu s nemocným alespoň čtyři hodiny. Je tedy 

nemožné se bakterií nakazit na veřejných místech, například v hromadné dopravě 

apod. Největší nebezpečí nákazy je pro lidi, kteří často migrují, u osob s nízkým 

životním standardem a materiální chudobou, drogově závislých, tělesně 

přetížených, psychicky zatížených, nemajících dostatečnou stravu (výživu) nebo 

trpících alkoholismem.      

V předchorobí se často vyskytují tzv. rizikové vlivy zdravotního stavu, jako je 

například cukrovka, AIDS apod. Pokud však má člověk výborný imunitní systém, 

dobré sociální podmínky atd., tak může dojít i ke spontánnímu vyléčení (TBC 

zůstane v klidovém režimu a nijak se neprojevuje). 

Po nákaze, hlavně u malých dětí, se v těle udělá primární ložisko, které se zhojí a 

zvápenatí (kalcifikace). Ale právě tady mohou tuberkulózní bacily přežít několik let a 

po snížení odolnosti organismu může tuberkulóza opět vzplanout. Další možností, 
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jak se může člověk nakazit tuberkulózou, je opětovné vniknutí tuberkulózních bacilů 

do organismu. Tento způsob nákazy se odborně nazývá reinfekce.  

Velká většina nakažených má skryté nebo málo nápadné symptomy. Přesto asi 

90 % nakažených touto nemocí, co vykašlávají tuberkulózní bacily, a 50 % pacientů 

s rentgenologickým nálezem si uvědomuje nějaké obtíže. (Šerý 1979) Nemocí 

mohou být postiženy prakticky všechny orgány. Avšak tuberkulóza plic má největší 

význam, tvoří 80 % případů. Nejdříve se bakterie usadí v plicích (říká se tomu 

prvotní infekce), kde se omezí na malou oblast a stabilizuje se. Tam může dojít 

k ničení plicní tkáně a dále tam vznikají dutiny, které se nazývají kaverny. Poté se 

bakterie může dále šířit krevním řečištěm do nejrůznějších orgánů. Druhou 

nejčastější formou bývá tuberkulóza periferních uzlin. Dále se často vyskytuje 

tuberkulóza ledvin, mozkových obalů nebo také kostí. Inkubační doba se pohybuje 

od 2 týdnů do 2 měsíců.  

Jak se nemoc projevuje? Projevuje se celkovým vyčerpáním organismu, které je 

způsobeno zduřením lymfatických uzlin, horečkou, pocením při spánku a dráždivým 

nutkavým kašlem, kterým může nakažený člověk vykašlávat i krev. Právě ta je 

nebezpečná, protože obsahuje velké množství bakterií, což zvyšuje riziko další 

infikace.  

Jaká je léčba? První týdny je nemocný hospitalizován v nemocnici, kde je 

upřesněna diagnóza, zahájí se zde léčebný režim a pacient si osvojí nezbytné 

hygienické návyky. Základní léčbou jsou antibiotika, která potlačí množení 

tuberkulózních bacilů. Podávají se pod lékařským dozorem a pacient je musí užívat 

nejméně 6 měsíců. Léčba je tedy zdlouhavá a na postižených orgánech se 

nacházejí změny ve formě jizev nebo vápenatých ložisek. Pokud dotyčný přeruší 

léčbu nebo zcela úplně nedodržuje léčebný režim, může dojít k recidivě. Může také 

nastat situace, že při nesprávné léčbě, vznikne léková odolnost, kdy i přes užívání 

léků, léčba nefunguje a bakterie se množí dále. Nadále je další léčba velmi obtížná 

a v mnoha případech neúspěšná (může nastat i smrt). (Kubín 2003) „Ačkoliv 

vakcína byla objevena již ve dvacátých letech, je toto onemocnění stále velkou 

hrozbou obzvláště v rozvojových zemích“ (Chramostová 2007, s. 25) Vysoký výskyt 

v rozvojových zemích je hlavně díky nízké sociální a ekonomické úrovni, drogové 

závislosti, prostituci a promiskuitě, negramotnosti, nezaměstnanosti, deficitní výživě, 

bydlení v nehygienických podmínkách, migraci obyvatelstva, nedostatku vody a 

fyzicky namáhavé práci. (Šerý 1998) 

Včasné rozpoznání nemoci je velmi důležité jak z důvodu brzkého zahájení 

léčby, tak z důvodu dalšího šíření této nemoci. Hlavním vyšetřením je rentgenová 
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diagnostika, počítačová tomografie, kožní test (tzv. tuberkulinový test), k upřesnění 

se využívá bronchoskopie (vyšetření průduškového stromu) nebo punkce. 

Tuberkulóza patří k povinně hlášeným nemocem. To znamená, že každý lékař musí 

nahlásit každý nově objevený případ. Pacient je poté evidován.  

„Principem boje je přerušení řetězu přenosu tuberkulózního bacilu v populaci, to 

znamená pátrání po zdroji nákazy, jeho zneškodnění léčením antituberkulotiky a 

ochrana zdravé populace očkováním“ (Šerý 1979, s. 189). Ve vyspělých zemích 

byla díky očkování, hygieně a účinným antibiotikům úspěšně potlačena na 

minimum. Avšak v rozvojových zemích je to pořád velký problém. Přesto v poslední 

době můžeme sledovat vysoký nárůst tohoto onemocnění i ve vyspělém světě. Je to 

hlavně díky novým kmenům bakterií, které jsou rezistentní na dosud používaná 

antibiotika, migraci obyvatel a většímu počtu cest do rozvojových zemí.  

 

4.2 Rezistentní typy tuberkulózy 

První rezistentní typ tuberkulózy, který byl objeven v 90. letech 20. století, se 

nazývá multirezistentní tuberkulóza (MDR – TB či multi drug – resistant 

tuberculosis). Je to důsledek nesprávného používání antituberkulotik a vážná 

překážka kontroly TBC na světě. Léčba tohoto rezistentního typu vyžaduje 

antituberkulotika druhé řady, která jsou dražší a toxičtější. Pro diagnostiku MDR – 

TB je potřeba i schopnějších laboratoří.  

V roce 2000 byl zjištěn další typ tuberkulózy, která byla necitlivá na léky druhé 

řady. Byla nazvána extrémně lékově rezistentní tuberkulózou (XDR – TB či 

extensively drug – resistant tuberculosis). 

Po nějakou dobu bylo světovou zdravotnickou organizací studováno geografické 

rozšíření a závažnost rezistentních typů. Na studii se podílelo 49 států. Z těchto 49 

států se v 17 státech, ve všech zeměpisných šířkách, objevily případy rezistentní 

tuberkulózy. 20 % z 18 000 kmenů bylo MDR – TB a z toho 10 % XDR – TB. 

Můžeme tedy usoudit, že rezistentní typy TBC jsou velice rozšířeny. Existuje tu 

ohrožení lidské společnosti a možný vznik epidemie prakticky neléčitelné 

tuberkulózy. (WHO 2006) 

V roce 2004 se vyskytovalo 424 203 MDR – TB případů, což činí 4,3 % ze všech. 

Kolem 48 150 případů, s vysokou prevalencí HIV, se nacházelo v afrických zemích. 

Navíc zdejší rezistence na antituberkulotika stále roste, především díky spojitosti 

s HIV, se špatnou zdravotnickou infrastrukturou schopnou odhalit a léčit případy 

MDR – TB. Pro kontrolu šíření multirezistentních kmenů TBC mezi HIV – pozitivními 

se připravil tzv. Akční plán, který lze shrnout do 7 bodů. (WHO 2006) 
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1. Postižené státy vypracují mobilizační plán a zajistí provádění základních 

represivních opatření ke kontrole TBC odpovídající mezinárodním 

standardům. 

2. Co nejdříve se pustí do vyhledávání případů MDR – TB a XDR – TB podle 

jednotného protokolu. Cílem je zjištění územního a časového rozšíření XDR 

– TB ve zvláště ohrožených skupinách obyvatelstva. 

3. Podpora a rozšíření kapacity TBC laboratoří. 

4. Začlenění protiepidemických postupů dle světové zdravotnické organizace 

do provozu zdravotnických zařízení, zvláště těch, které pečují o osoby 

nakažené HIV/AIDS. 

5. Efektivní reakce na výskyt MDR – TB a XDR – TB. Nutnost posílit kliniky a 

pracovníky ochrany veřejného zdraví.  

6. Podpořit všeobecnou dostupnost antiretrovirové terapie pro všechny TBC 

pacienty pomocí úzké návaznosti terapeutických programů pro osoby 

s HIV/AIDS.  

7. Podporovat a zvýšit financování výzkumu. Nutné vyvíjet nová 

antituberkulotika a diagnostické testy pro detekci MDR – TB a XDR – TB. 

 

4.3 Geografické rozšíření 

Rozšíření TBC je na světě geograficky velice nerovnoměrné. Výskyt TBC 

odpovídá socioekonomické vyspělosti států. Takto je to i v Evropě, kde se nejvíce 

nakažených obyvatel vyskytuje hlavně v bývalých státech Sovětského svazu. 

Zatímco státy západní Evropy vykazují méně nakažených osob. 

Během 2. světové války (podobně jako za 1. světové války) byl zaznamenán 

vzestup úmrtnosti na TBC v Evropě jako následek válečných událostí a podvýživy, 

které způsobily, že mnoho latentních tuberkulóz se aktivovalo v těžké, nakažlivé 

formy. Během let 1947 – 1949 byla z 19 evropských zemí s dosažitelnými 

statistickými údaji nejvyšší úmrtnost na 100 000 obyvatel ve Finsku (152,2) a 

nejnižší v Dánsku (24,4). (Šerý 1979)  

Za dalších 20 let se situace v Evropě velmi zlepšila. V roce 1970 byla nejnižší 

úmrtnost na Islandu (1,0) a nejvyšší v Polsku (25,5). (Šerý 1979)  

„Podle World Health Statistic Report (27. 1. 1974) nejvyšší úmrtnost na 100 000 

obyvatel na plicní tuberkulózu ze 45 zemí 5 kontinentů v r. 1971 vykazoval 

Hongkong (29,0), Polsko (23,4), Thajsko (19,4), Portugalsko (17,5), Mexiko (15,7) a 

Maďarsko (14,9), Malta (0,3) a Norsko (0,7)“ (Šerý 1979, 194 s.). Nicméně i ve 20. 

století v těchto zemích se objevuje problém se statistikou (vyhledávání a hlášení 
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nemocných popř. kolik zemřelých se pitvá). I z tohoto důvodu byla v tehdejší ČSSR 

vysoká úmrtnost na tuto chorobu než v jiných státech. Bylo to hlavně z toho důvodu, 

že i ve státech s horší epidemiologickou situací, chyběly statistické údaje.  

Hlavní podíl na šíření tuberkulózy mají migranti. Počet nakažených TBC ve 

vyspělých zemích se pohybuje kolem 10-40 na 100 000 obyvatel. V rozvojových 

zemích je to několikanásobně více a to 160 – 400 na 100 000 obyvatel. 

K tuberkulóze je nejvnímavější negroidní rasa a etnické skupiny Indiánů (Šerý, 

Bálint 1998). 

Tuberkulóza je diagnostikována více u mužů, než u žen ve většině zemí světa. 

Nicméně TBC je hlavní příčinou úmrtí u žen. Ročně se počet zemřelých žen 

pohybuje kolem 700 000. Jedná se hlavně o ženy v reprodukčním věku a během 

jejich ekonomicky aktivních (EA) let. Některé studie ukazují, že ženy mohou mít 

větší rychlost progrese a je větší počet zemřelých v raném reprodukčním věku.  

U dětí je rozsah tuberkulózy neznámý. Přesto se odhad pohybuje kolem 6 % ze 

všech případů na světě.  

V roce 1997 byla nejhorší situace, bereme-li v potaz Euroasii, v Gruzii a 

Kyrgystánu. Počet nově nakažených na 100 000 obyvatel činil 154,1 v Gruzii a 105 

v Kyrgystánu.  

V Evropě se nachází 4,7 % nakažených obyvatel tuberkulózou z celého světa. 

Nejvíce nově nakažených se nachází ve věkové skupině od 25 do 44 let. Nejlepší 

situace byla v zemích západní Evropy a v České republice, kde se uvádělo, že 

počet nakažených na 100 000 obyvatel nebyl více než 20 osob. V této skupině se 

vyskytla i Albánie, ale jen díky tamní špatné statistice. Naopak v zemích východní 

Evropy (například Ukrajina, Rumunsko, Rusko, Bělorusko, Litva, Lotyšsko…) a 

v Portugalsku se nachází více jak 50 nakažených osob na 100 000 obyvatel. 

Můžeme tvrdit, že v Evropě je západovýchodní gradient v počtu nakažených. 

V roce 2009 byl v Evropě počet nakažených 96 992, což činí 44 na 100 000 

obyvatel (Nováková 2011). Z toho 85 % měl plicní původ. Na východě Evropy (68,5 

na 100 000 obyvatel) se pořád situace zhoršuje, na rozdíl od té západní (8,4 na 

100 000 obyvatel), kde je situace stále výborná. Tabulka č. 2 ukazuje státy s vyšším 

výskytem TBC celého světa. Také ukazuje předešlé tvrzení, že v Evropě se vyšší 

výskyt tuberkulózy nalézá ve východní Evropě. 
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Tabulka č. 2: Země s vyšším výskytem tuberkulózy 

Evropa 

Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Litva, 

Lotyšsko, Moldávie, Rumunsko, Rusko 

a Ukrajina 

Asie 

všechny země kromě: Bahrajn, Irán, 

Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kuvajt, 

Libanon, Omán, Singapur, SAE, Sýrie a 

Turecko 

Afrika 
všechny země kromě: Egypt, Libye, 

Mauricius, Seychely, Tunisko 

Amerika 

Bahamy, Bolívie, Brazílie, 

Dominikánská republika, Ekvádor, 

Guyana, Guatemala, Haiti, Honduras, 

Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru a 

Surinam 

Austrálie a Oceánie 

Kiribati, Mikronésie, Palau, Papua – 

Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy, 

Vanuatu a Tuvalu 

Zdroj: Státní zdravotní ústav, 2010 

 

V České republice se počet nakažených dlouhodobého hlediska snižuje. Počet 

osob s TBC se pohybuje kolem 6,7 na 100 000 obyvatel. Díky tomu se Česká 

republika nachází na jednom z prvních míst v celé Evropě. Tuberkulózou jsou zde 

postiženy hlavně starší generace, protože ty mohli přijít do styku s touto chorobou 

za války. V tu dobu se ale nemoc neprojevila a plně se rozvinula až v pokročilém 

věku. Podle statistik se v České republice projevuje nemoc TBC více u mužů než u 

žen (vyšší zastoupení mužů v rizikových skupinách jako jsou bezdomovci, HIV 

pozitivní nebo vězni), u osob se sníženou imunitou (tedy HIV pozitivních) a osob, 

které žijí ve špatných socioekonomických podmínkách.  

Díky příznivé epidemiologické situaci se k 1. 11. 2010 zrušilo očkování proti TBC. 

Nejedná se jen o přeočkování v 11 letech, ale také o očkování novorozenců. Nyní 

se očkují jen děti z rizikových skupin. V roce 2009 byl počet případů pozitivních na 

tuberkulózu 702 a většina byla plicního původu. Následující tabulka (tj. Tabulka č. 3) 

ukazuje počet infikovaných osob (hlavně dětí a mladistvých) v České republice. 
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Tabulka č. 3: Počet onemocnění TBC v České republice u dětí a dospívajících 

v letech 2002 - 2011 

rok 0 – 14 letí 15 – 19 letí Celkem v ČR 

2002 7 12 1 200 

2003 11 11 1 162 

2004 7 14 1 057 

2005 6 15 1 007 

2006 4 12 973 

2007 4 10 871 

2008 4 12 879 

2009 7 10 710 

2010 4 9 680 

2011 5 8 595 

Zdroj: Národní jednotka dohledu nad TBC, 2012 
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5. Strategie DOTS 

Tuberkulóza je zcela léčitelná nemoc, i když je léčba časově náročná. Jako je to u 

každé choroby, nemoc není léčitelná, pokud se léky neberou pravidelně. DOTS 

(directly observed treatment short) je mezinárodní strategie, která kontroluje TBC. Je 

uznána jako vysoce efektivní i co se týče nákladů.  

Tato strategie se opírá o pět pilířů. Jsou to: 

1. Trvalá politická a finanční oddanost. Strategie může fungovat, pokud jsou 

trvale poskytovány finance. Zlepšení legislativy, plánování, řízení a 

vzdělávání. 

2. Kvalitní diagnostika sputa. Je to spolehlivý způsob, jak důvěryhodně najít 

infekční pacienty. Jedná se tu i o posílení laboratoří a sledování resistence. 

3. Podávání léků pod přímým dohledem lékařů nejméně po dobu prvních dvou 

měsíců. Zajišťuje to, že pacient dostane v danou hodinu správné léky. 

4. Pravidelné a nepřerušované dodávky vysoce kvalitních léků proti 

tuberkulóze. 

5. Standardní zaznamenávání a hlášení, lepší data a profily zemí. Tento pilíř 

pomáhá sledovat pacienta a sleduje i celkový vývoj programu. 

 

V 70. a 80. letech minulého století byl největší počet nakažených v Tanzanii, 

Mosambiku a Malawi. Tam se vůbec poprvé aplikovala strategie, která se jmenovala 

globální strategie kontroly TBC (dnes se nazývá strategie DOTS). Vůbec poprvé v roce 

1980 v Tanzanii začal strategií kontroly TBC vytvářet lékař Karel Stýblo. V roce 1989 

se strategií začala zabývat Světová zdravotnická organizace a Světová banka. Během 

90. let byl program vytvořený lékařem Stýblem upraven a redukován ze 700 bodů na 

100, které jsou nejnutnější. Nicméně v posledních 15- ti letech v tomto regionu prudce 

stoupl počet nakažených, zejména díky propojení nemoci s virem HIV, AIDS nebo kvůli 

velké chudobě.  

V letech 1995 – 2003 bylo více než 17,1 miliónů léčeno v rámci DOTS.  V roce 2003 

byla detekce tuberkulózy 45 %, léčeno je 82 % z těchto zjištěných případů. Cílem je 

však do roku 2015 dosáhnout na 70 % zjištěných případů a 85 % léčených pacientů. 

Od roku 1995 dodnes bylo léčeno 41 miliónů lidí a 6 miliónů životů zachráněné pomocí 

strategie DOTS a Stop TB Strategie. Nyní je léčeno 60 % populace nakažené 

tuberkulózou. (WHO 2012) V příloze č. 3 je zaznamenána detekce nových případů 

TBC v DOTS a úspěšnost léčby ve státech Subsaharské Afriky.  

Existují i podskupiny strategie DOTS. První se nazývá DOTS – Plus, která se věnuje 

multirezistentní tuberkulóze MDR – TB (multi drug – resistant tuberculosis). Dále 
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existuje i dětská podskupina DOTS Expansion, která byla založena roku 2003. Cílem 

této podskupiny je podpořit výzkum, rozvoj politik, mobilizace lidských i finančních 

zdrojů a spolupracovat s partnery, kteří pracují v příslušných oblastech, tedy v tomto 

případě v dětském zdravotnictví. Hlavním cílem je snížení mortality a morbidity dětí na 

tuberkulózu.  

Ve státech s nízkou prevalencí je v rámci DOTS léčeno 2,9 miliónu osob, z toho 

patří 11 000 do programu DOTS – Plus a 140 000 žije s kombinací s HIV. Statistiky 

hovoří celkem jasně. Namísto 600 000 zemřelých, kdy státy nebyly ještě v programu 

DOTS, je nyní „pouze“ 160 000 zemřelých. Ve státech s vysokou prevalencí je léčeno 

v rámci DOTS 14 miliónů lidí, z toho je 18 000 osob v programu DOTS – Plus a 2,6 

miliónů k tomu trpí ještě virem HIV. Statistiky o zemřelých jsou v těchto státech také na 

dobré cestě. Místo 3,8 miliónu úmrtí tu je pouze 1,9 miliónu zemřelých osob. Můžeme 

tedy říci, že strategie DOTS je na dobré cestě k tomu, aby plán dodržela. (WHO 2006) 

Ve strategii DOTS se hlavně klade důraz na otázku finanční podpory. Většina států 

Subsaharské Afriky je závislá na externích dotacích od dárcovských agentur, včetně 

Globálního fondu pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií (GFATM). Nezáleží tu však 

jen na finančních zdrojích, ale i na velkém úsilí k posílení zdravotnických zařízení a 

pracovních sil. 

V ostatních WHO regionech světa trendy, týkající se počtu nakažených, buď klesají, 

nebo stagnují. Je to tedy na dobré cestě k dosažení rozvojových cílů tisíciletí.  

O DOTS strategii se opírá nová strategie, která se nazývá Globální Stop TB 

strategie. Globální Stop TB strategie byla vypracována světovou zdravotnickou 

organizací a Mezinárodní unií proti TBC a plicním nemocem. Tato strategie se skládá 

ze 6 pilířů. 

1. Udržet, zlepšit kvalitu a zrychlit rozšíření DOTS. 

2. Řešit TBC – HIV, MDR – TB (DOTS - Plus) a další speciální úkoly, které se 

týkají hlavně chudých a jiných vysoce rizikových skupin. 

3. Posílení systému zdravotnictví na primární zdravotní péči. 

4. Zapojit soukromý a veřejný sektor jako poskytovatele služeb a poskytnout 

péči pro všechny. 

5. Posílit postavení pacientů a komunity. Manipuluje se tu hlavně s termíny 

advokacie, komunikace a sociální mobilizace. Advokacie udržuje politický a 

finanční závazek. Komunikace zajišťuje obousměrnou komunikaci mezi 

poskytovateli péče a pacienty, informuje a zvyšuje znalosti. Sociální 

mobilizace zajišťuje zapojení společnosti.  
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6. Povolení a podpora výzkumu. Jedná se tu o vývoj nových diagnostik, léčiv a 

vakcín.  

 

Cílem Stop TB strategie je snížit celkovou zátěž TBC do roku 2015 a zajistit, aby 

všichni pacienti dostávali své léky, byť infikovaní i HIV nebo rezistentní tuberkulózou. 

Podporuje také rozvoj nových a účinných nástrojů pro odhalování a léčbu TBC.  

Do roku 2015 by se plány mohly dodržet ve všech regionech kromě Afriky a 

východní Evropy. Do roku 2010 se měla detekce případů zvýšit na 70 % a očekává se, 

že do roku 2015 by se mělo zjišťování nových případů zvýšit na 80 %. Úspěšnost léčby 

se očekává kolem 85 %. (WHO 2012) Co se předpokladu týče, pokud se tohle všechno 

dodrží, tak se v roce 2015 zvrátí výskyt TBC a zastaví se rozšiřování. Jen v africkém 

regionu to bude o něco později.  
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6. Tuberkulóza v Subsaharské Africe 

Podle Světové zdravotnické organizace je nejvíce počtu nakažených TBC, ale také 

nejvíce zemřelých na tuberkulózu právě v Africe, především v Subsaharské Africe, 

částečně je to díky viru HIV. Statistiky ukazují, že 35 % nakažených tuberkulózou jsou 

duálně infikováni virem HIV. (African Union 2006) Počet nakažených rostl nejvíce v 90. 

letech, potom zpomaloval a nyní situace v některých státech stabilizována 

Mezi lety 1993 a 2003 se zvýšil počet nových případů TBC z 20 na 75 případů na 

100 000 obyvatel. (African Union 2006) Nejrychlejší nárůst TBC je právě v Africe, která 

má největší počet obyvatel nakažených tuberkulózou na světě. Nynější situaci v Africe 

nám ukazuje příloha č. 4. 

Mezi regiony jsou velké meziregionální rozdíly. Projevuje se zde především 

nekvalitní zdravotní síť. Jižní a Východní Afrika je na tom nejhůře. Jižní Afrika uvádí 

400 – 700 případů na 100 000 obyvatel, Východní Afrika méně než 200 případů na 

100 000 obyvatel s výjimkou Keni a Střední Afrika 100 – 200 případů na 100 000 

obyvatel. Severní Afrika s počtem 65 případů na 100 000 obyvatel je na prvním místě. 

60 % západních zemí uvádí méně než 100 případů na 100 000 obyvatel. (African union 

2006) Jak je ukazatel TBC nakažení v Africe rozmístěn ukazuje graf č. 1 a nebo příloha 

č. 5 a příloha č. 6. Příloha č. 5 a 6 ukazuje, že tuberkulóza není rovnoměrně 

rozmístěný ukazatel. Z grafu č. 1 můžeme vyčíst, že 50 % lidí nakažených 

tuberkulózou se nachází na 85, 2 % plochy Subsaharské Afriky to je druhý důkaz 

nerovnoměrného rozmístění tuberkulózy. Jen 5 zemí ze 46 nepřijalo strategii DOTS.  

 

Graf č. 1: Lorenzova křivka (ukazatel územní koncentrace) 

 

Zdroj: Global Health Facts, 2009 
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V květnu roku 2005 se objevilo v několika provinciích Jižní Afriky, a to v KwaZulu –

 Natal a v Tugela Ferry, poměrně dost případů podobných rezistentnímu typu XDR – 

TB. Z 544 vyšetřených pacientů se zde vyskytovalo 221 (41 %) MDR – TB a z těchto 

pacientů bylo 53 případů (24 %) rezistentních na všechna známá antituberkulotika. 

Velmi se tato forma podobala resistentnímu typu XDR – TB, ale definice tamní formy 

tomu neodpovídala. 52 z 53 pacientů se suspektní XDR – TB zemřelo. 44 % z nich 

bylo vyšetřeno na vir HIV a všichni byli pozitivní. (WHO 2006) 

Z 52 zemřelých byli dva zdravotníci a v dalších nemocnicích se narazilo na stejné 

případy. Bylo jich 28 z 68 v provincii KwaZulu. Je tedy neodkladné zavést nějaké 

opatření ke kontrole šíření multirezistentních kmenů TBC mezi HIV – pozitivními. Proto 

sestavili tzv. Akční plán, který je zmíněn již výše. (WHO 2006) 

Můžeme proto tvrdit, že v Jižní Africe jsou MDR – TB a XDR – TB poměrně 

rozšířené infekce, ale pro nedostatečnou kvalitu a kapacitu laboratoří zůstávají 

neodhalené. Tuto situaci zhoršuje i HIV. 

Obyvatelé Subsaharské Afriky projevy tuberkulózy nepoznají, především je to díky 

tamní nevzdělanosti. Až když je jim zle, dostaví se k lékaři, mají-li vůbec nějakou 

možnost, jak se do zdravotního střediska dostat. Ale v tu dobu už bývá většinou pozdě. 
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7. Obecná analýza vybraných faktorů příčin šíření tuberkulózy 

v Subsaharské Africe a jejich krátký nástin 

7.1 Hospodářské příčiny 

„Úroveň hospodářství má vliv na většinu sfér lidského života. Dobrá ekonomická 

situace státu sice přímo nemocnost neovlivní, ale je to předpoklad pro zkvalitnění 

zdravotnické péče, lepší informovanosti a v neposlední řadě pro zlepšení životní 

úrovně obyvatel“ (Spousta 2002, s. 11). Tam, kde jsou alespoň trochu vyvinuté 

dopravní cesty, se podle studií vyskytuje zvýšený počet nakažených virem HIV. Na 

základě toho, se dá předpokládat i vyšší zastoupení onemocnění TBC. 

Subsaharská Afrika patří mezi nejméně vyspělé oblasti světa. Mezi hlavní odvětví 

patří zemědělská produkce a těžba nerostných surovin, někde dokonce i jejich 

prvotní zpracování. Ekonomika je v Subsaharské Africe orientována exportně. 

V subsaharské Africe byl ještě před 30-ti lety průměrný růst HDP na obyvatele 

vyšší než v rozvojových státech východní a jihovýchodní Asie. To se ale v 90. letech 

20. století změnilo a region se propadl i za tyto státy. Dnešní situace se podobá 

prohlubující se propasti mezi vyspělejšími oblastmi a regionem Subsaharské Afriky. 

Mimo to, v mnoha zemích subsaharské Afriky roste zadluženost. Špatná situace 

je hlavně tam, kde jsou časté ozbrojené konflikty. S tím souvisí vysoké výdaje států 

na zbrojení, korupci, negramotnost a nízký podíl zahraničních investic (Spousta 

2002).  

Mnoho států Subsaharské Afriky je závislých na cestovním ruchu (například 

Namibie, Zambie…). Kvůli možné ztrátě velkých zahraničních investic a poklesu 

příjmů z turistiky, tamní vláda odmítá připustit nemoci jako vážný problém.  

 

7.1.1 Zemědělství 

Na většině území Afriky se nacházejí chudé a neúrodné půdy. Zemědělství je 

hlavně ve formě plantáží nebo monokulturně zaměřené. Znamená to, že se na 

jednom místě pěstuje dlouhodobě jedna plodina, bez ohledu na to, zda tuto 

plodinu obyvatelstvo potřebuje. Závisí to hlavně na poptávce na světovém trhu. 

„Monokultury jsou pozůstatkem koloniálního období, kdy vývoz směřoval do tzv. 

mateřské země“ (Chramostová 2007, s. 11). 

Afrika je kontinentem s tradicí zemědělského venkovského osídlení s malými 

vesnicemi. Zemědělství je tak největším sektorem, co se týče celkové produkce a 

počtu zaměstnanců, ve většině zemí subsaharské Afriky. Např. státy Rwanda a 

Burundi zaměstnávají v priméru, včetně zemědělství, 98 % EA obyvatel. Úbytek 
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pracovních sil, především díky nemocem, je příčinou, proč zemědělci přechází 

k plodinám málo náročným na lidskou sílu. 

V zemědělství ve většině rozvojových zemí je hlavním zdrojem energie 

pracovní síla a hlavním monitorem je počasí. Množství srážek tedy určuje 

produktivitu. Značná část vypěstovaných plodin je ale zničena škůdci. V Africe se 

odhad ztráty plodin pohybuje kolem 10 – 15 %. (Šerý, Lysenko 1984)  

Pěstuje se tu především kukuřice, batáty, jamy, proso, který je pěstován 

hlavně na savaně. Další plodinou je čirok, který se pěstuje na místech, kde 

napadne více než 700 mm srážek. Maniok, což je základní plodina pro desítky 

miliónů lidí v tropické Africe. V současné době se do Afriky dováží rýže, která je 

rozšířena i mezi chudými vrstvami. Důvodem je snadná příprava. Budoucností 

jsou pro Afriku luštěniny, které obsahují mnoho bílkovin. Nejčastěji pěstované 

plodiny některých subsaharských států jsou zaznamenány v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Nejčetněji pěstované plodiny ve vybraných státech Subsaharské 

Afriky 

Stát pěstované plodiny 

Angola kasava, sladké brambory, brambor, kukuřice 

Kamerun cukrová třtina, banány, taro 

Ghana kasava, jamy, palmový olej 

Mosambik kasava, kukuřice, sladké brambory, čirok 

Rwanda kasava, sladké brambory, brambory 

Uganda kasava, cukrová třtina, sladké brambory, banány 

Pobřeží slonoviny kasava, sladké brambory, cukrová třtina, banány 

Benin kasava, sladké brambory, kukuřice, bavlna 

Burkina Faso čirok, kukuřice, cukrová třtina 

Etiopie obilí 

Mali neloupaná rýže, čirok, kukuřice 

Nigérie kasava, jamy, palmový olej 

Tanzanie kasava, banány, cukr 

Togo kasava, jamy, kukuřice, čirok 

Niger čirok, cibule 

Guinea – Bissau neloupaná rýže, kešu 

Zdroj: FAO, 2007 
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7.1.2 Průmysl 

Špatná situace průmyslu je dána díky nedostatečné industrializaci, pomalému 

osvojování nových technologií, tamní nevzdělanosti obyvatelstva a také hlavně 

díky nedostatku kapitálu. Většinou jsou např. jeřáby nebo automobily nahrazeny 

lidskou silou.  

V rámci celého regionu můžeme tvrdit, že tam jsou velké zdroje nerostných 

surovin, ale nejsou ani zdaleka využívány. Avšak jen některé státy jsou 

světovými producenty nerostných surovin. Příkladem může být republika 

Demokratické Kongo, kde se vyskytují diamanty, zlato, měď, kobalt atd. a 

dokonce i ropa.  

Za koloniální doby Afriky se na území začala stavět železnice. Především 

kvůli průmyslu a zemědělství, ale také pro osobní potřebu. První železnice byla 

v Egyptě, Alžírsku a v Kapské kolonii. Díky nově vytvořené železnici, upadaly 

staré obchodní cesty a dříve využívaná města a přístavy upadala. Naopak 

nějakým místům nabídla železnice nový život.  

Díky železniční dopravě se naskytla možnost těžit nerostné suroviny, např. 

zlato v Jižní Rhodesii (dnešní Zimbabwe) a Ašantsku, diamanty v jihozápadní 

Africe a Angole, cín v Nigérii a měď v Shabě, ve velkém měřítku. Tunisko bylo 

hlavním dodavatelem fosfátů do Evropy. Mezi lety 1918 – 1950 byl v Africe rozvoj 

silniční dopravy. 

Po dekolonizaci začalo mnoho konfliktů. Jedním z důvodů byly i uměle 

vytvořené hranice. Ekonomika začala upadat. V dnešní době je Afrika závislá na 

zahraničních kapitálech. 

 

7.2 Sociální, politické a kulturní příčiny 

Ve vyspělých zemí v poslední době často dochází ke snížení reprodukce, 

v zemích subsaharské Afriky je ale tato situace odlišná. Zde dochází k populačnímu 

růstu. Na úmrtnosti se zde hlavně podílejí infekční nemoci.  

Dětská populace Afriky je nemocemi a následnou smrtí nejvíce ohrožena. Rodiče 

umírají a o děti se nemá kdo starat. Děti končí na ulici bez stravy, možnosti vzdělání 

a bez přístupu ke zdravotnickým službám.   

 

7.2.1 Obyvatelstvo 

V Africe stále přibývá počet obyvatel a dominuje tu počet dětí či mladých lidí. 

To se stává velkým problémem v těchto zemích. Počet obyvatel tu roste mnohem 

rychleji, než co ukazuje celosvětový průměr. Mezi lety 1960 – 2000 se počet 
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obyvatel v tomto regionu téměř ztrojnásobil (kromě regionu Jižní Afrika). K tomu 

všemu se přidává špatná ekonomická situace, přírodní podmínky, které hrají 

významnou roli ve výživě obyvatelstva a výskytu mnoho infekčních nemocí. 

(Spousta 2002) 

Na rozdíl od vyspělých států se na úmrtnosti v Subsaharské Africe nejvíce 

podílejí infekční nemoci, parazitární, nemoci oběhového nebo dýchacího 

systému. V současnosti je, ale především v budoucnu bude, častou příčinou 

úmrtí nemoc AIDS a k ní nějaká přidružená choroba. (Spousta 2002) V tomto 

ohledu je jednou z nejčastějších nemocí tuberkulóza.  

Velkým nedostatkem je v Subsaharské Africe i školství. Ne každý si může 

dovolit navštěvovat alespoň základní školu. Většinou chodí do práce, místo aby 

navštěvovali vzdělávací zařízení.  

 

7.2.1.1 Demografické poměry 

V roce 2003 měla Afrika 885 miliónů obyvatel. Roku 2005 žilo v Africe 

924 miliónů obyvatel, což bylo asi 15 % světové populace. Předpokladem pro 

rok 2025 jsou 1,3 miliardy a pro rok 2050 1,9 miliardy obyvatel. Průměrná 

hustota zalidnění je 30,5 obyvatele na km2. Největší hustotu má pobřeží, 

Guinejský záliv, vysokohorská Afrika a údolí Nilu a Nigeru. (Zeměpis 2005) 

Většina států prochází druhou fází demografické revoluce. Znamená to, že 

klesá úmrtnost, ale porodnost je trvale vysoká. Nejvyšší porodnost vykazují 

například státy Niger (56 ‰), Guinea – Bissau (50 ‰), Libérie (50 ‰), Malawi 

(50 ‰), Mali (50 ‰) atd. Naopak nejnižší porodnost je ve státech Severní 

Afriky a na ostrovech.  Zaostalejší státy se nachází dokonce na konci první 

fáze demografické revoluce. (Zeměpis 2005) 

Rychlý růst populace je hlavně díky tamní vysoké porodnosti. Má to za 

následek trvalou chudobu v rozvojových zemích, protože ta je přenášena 

z jedné generace na druhou. Vysoká porodnost je spojená s náboženstvím, 

tradicí a nevědomostí. Nejvyšší přirozený přírůstek byl ve státech Niger 

(34 ‰), Malawi (32 ‰), Mali (32 ‰) a Ugandě (32 ‰). Naopak nejnižší 

přírůstek byl v Botswaně (-3 ‰), Lesothu (-1 ‰) a Svazijsku (3 ‰). 

(Zeměpis 2005) 

Úmrtnost v předkoloniálním a koloniálním období se pohybovala kolem 

35 ‰. V roce 2005 dosahovala 15 ‰. Je to následek přílivu zdravotní péče a 

příchodu základních léčiv například antibiotik. Dnešní průměrná délka života 

v Africe je kolem 50-ti let. (Zeměpis 2005) 
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Subsaharská Afrika je jediným regionem, kde roste kojenecká úmrtnost. 

Průměrná kojenecká úmrtnost v Africe se pohybuje kolem 80 ‰ (Frajer 2012). 

Nejvyšší je v Sierra Leone (165 na 1 000 narozených) a nejnižší je na 

Réunionu (6 na 1 000 narozených).   

Příčiny dětské úmrtnosti jsou choroby, nízká životní úroveň, hygienické a 

zdravotní podmínky, osiřelé děti atd. Díky vysoké dětské úmrtnosti je potřeba 

mít stále více a více potomků, aby alespoň někdo z nich přežil do dospělosti. 

Děti jsou pro rodinu přínosem jako levná pracovní síla, která představuje 

zajištění rodičů. A jsou předpokladem pro další populační růst.  

Vysoká úmrtnost je zapříčiněná vysokou dětskou úmrtností, vysokou 

úmrtností matek a infekčními chorobami, zejména tuberkulóze, HIV/AIDS a 

malárii. Na špatných životních podmínkách se podílí nedostatek potravin, 

špatná dostupnost lékařské péče, špatný přístup k pitné vodě a nedostatečné 

hygienické podmínky (Čermák, Exnerová, Wolfová, 2005). 

 

7.2.1.2 Podvýživa 

Minimum energie z potravy se nejčastěji uvádí 2 320 kcal denně. To ale 

neplatí pro Afriku. V lepším případě se hodnota pohybuje kolem 2 110 kcal, 

ale v řadě zemí nedosahuje denní dávka potravy ani této hodnoty.  

Nejvíce podvyživených vykazuje Čad (54 %), Mali (49 %) a Mauritánie (48 

%). Nejnižší počet podvyživených se vyskytuje v Egyptě, Libyi a Maroku 

(Zeměpis 2002 - 2012).  

V Africe trpí přes 40 % dětí do 5 let vážnou podvýživou. Téměř polovina 

všech dětských úmrtí je v rozvojových zemích způsobena podvýživou. 

Podvyživení jsou spíše náchylní k nemocím a později i smrti. Svět produkuje 

dostatek potravin, ale rozvojové země nemají dostatek prostředků, aby si je 

mohly koupit. 

Africké obyvatelstvo trpí zejména nedostatkem bílkovin. Průměrný příjem 

bílkovin v Evropě činí 96 g na den. V řadě rozvojových zemí je to pouze 15 g 

na den. Hlavní nedostatek je v konzumaci živočišných bílkovin. Omezuje se tu 

chov skotu, hlavně v oblastech, kde se vyskytuje moucha tse-tse, která 

infikuje skot a dále se nemoc přenáší na člověka. Zdrojem bílkovin je tedy 

pouze pokrm připravovaný z obilnin nebo škrobnatých plodin. Podvýživa je 

také důležitým faktorem, který ovlivňuje šíření nemocí a je obtížné tento 

problém vyřešit (viz Obrázek č. 1).  
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Schéma č. 1: Bludný kruh podvýživy obyvatelstva rozvojových zemí 

 

 podvýživa špatný zdravotní stav obyvatelstva 

 

 

chudoba   vyšší nemocnost 

 

snížená pracovní schopnost 

 

Zdroj: Chramostová, 2007 

 

7.2.1.3 Chudoba 

Chudoba je největší překážkou pro lidské zdraví a socioekonomický rozvoj. 

Je spojována s životními poměry obyvatel rozvojových zemí. Je to situace, 

kdy člověk nemá ani základní podmínky pro důstojný život a uspokojení 

nejzákladnějších potřeb. Je spojena s významnou hmotnou nouzí, 

nedostatkem potravin, nezávadné pitné vody, ošacení či nevyhovujících 

bytových podmínek. K pitné vodě má přístup jen 40 – 50 % populace. 

Hranicí chudoby se udává 1,25 USD na den (WHO, 2008). Tato částka je 

vypočítána z HDP. Lidé žijící za 1,25 USD na den pocházejí především ze 

zemí Subsaharské Afriky (například Somálsko, Kongo, Niger, Etiopie, Zambie, 

Madagaskar, Nigérie Mali či Keňa). Přehled chudoby ve státech Subsaharské 

Afriky najdeme v příloze č. 7. Je to každý pátý člověk na světě. Situace 

chudoby v afrických zemích je znázorněna v příloze č. 14. Přes 30 % chudého 

obyvatelstva se nachází v Libérii, Středoafrické republice, Rwandě, Burundi, 

Zambii, Malawi a v JAR. Nejlepší situace je v Alžírsku, Kamerunu a Gabonu, 

kde je pouze 5 % chudého obyvatelstva.  

Nejchudší lidé Afriky žijí v chudinských čtvrtích u větších měst. Jsou to 

hlavně muži v produktivním věku, kteří odešli z venkova do města. Na 

venkově tak zůstali jen staří, děti a ženy. Muži z chudinských čtvrtí nemají 

peníze, takže se nemohou oženit, neboť si nevěstu musí vždy koupit, takže 

mají s ženami nemanželské děti, ke kterým se nehlásí a neplatí jim živobytí. 

Chudinské předměstí nemá perspektivu a nemůže z chudoby vybřednout. 

Podle Amartya Sena chudoba není nedostatek příjmů, ale nemožnost 

pohodlně žít kvůli nedostatku ekonomických prostředků: 
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 Nedostatečná životní péče. Ročně umírá 1 000 000 lidí (vysoká 

úmrtnost matek a dětí při porodu, nemoci zprostředkované vadnou 

vodou, zápal plic či TBC). 

 Nedostatečný přístup ke vzdělání (nedostatek finančních prostředků, 

kvalitních učitelů a školních pomůcek, děti chodí raději do práce než do 

školy). Někde je až 50% negramotnost.   

 Nedostatečná infrastruktura (sociální izolace). Nemohou se dostat do 

škol, zaměstnání, nemocnic atd.  

 Nedostatečná úroveň bezpečnosti. V chudinských čtvrtích se nacházejí 

gangy. Při přírodní katastrofě či vypuknutí válečného konfliktu jsou oběti 

především chudí lidé.  

 

Chudoba je nejobtížněji řešitelný problém. Západní země se snaží s tímto 

problémem bojovat a tak pomáhají rozvojovým zemím. Chudoba ze zřejmě 

klíčovým determinantem ovlivňující šíření TBC a jiných přenosných chorob. 

Svojí obtížností se stala jedním z rozvojových cílů tisíciletí (viz Příloha č. 1).  

 

7.2.2 Politické příčiny 

V 90. letech rostlo násilí ve velké části Subsaharské Afriky. Během let 1989 -

 2000 se zdvojnásobil počet států Subsaharské Afriky, v nichž probíhala válka 

nebo významnější konflikt. Přehled konfliktů je v příloze č. 8. 

Málokde je konflikt jen politický nebo etnický. Většinou jsou spojeny.  Příčinou 

konfliktů je úkryt v minulosti, kdy Evropa dělila Afriku pouze z administrativních 

důvodů a nectila přirozené hranice. Rozdělili tak od sebe příbuzné kmeny a spojili 

k sobě kmeny znepřátelené. Kmeny mají svého silného vůdce, který se chce 

dostat k moci. Ten, který vyhraje, pozdvihuje jen svůj kmen. Ostatní kmeny se 

brání a chtějí ho svrhnout. Přirozené hranice by vůbec nebyly možné. Každý 

kmen by totiž musel mít svůj vlastní stát.  

V řadě zemí se hroutí státní monopol na organizované násilí a válka se tak 

dostává do soukromých rukou. V postmoderním konfliktu bojují vedle vládních 

vojsk různé paramilitární skupiny.  

Mezi nástroje a metody postmoderního konfliktu patří směsice předmoderních 

postupů a rituálů (zabíjení chladnou zbraní, systematické znásilňování a 

porušování lidských práv civilního obyvatelstva) (Zeměpis, 2002 - 2012). I tyto 

faktory zapříčiňují šíření nemocí. 
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7.2.3 Náboženství 

V Africe se nacházejí tři hlavní náboženské systémy. Prvním je tradiční 

náboženství nebo také jinak nazývané animismus. Je rozšířeno po celém území 

na jih od Sahary. I mezi obyvateli, kteří vyznávají křesťanství nebo islám, se stále 

udržují některé staré pohanská zvyky. Animisté tvrdí, že vše má duši. Nejvyššími 

duchovními jsou nejčastěji náčelníci nebo zakladatelé kmenů a ti jsou 

prostředníkem mezi bohem a člověkem. Lidé se boha tolik bojí, že se k němu 

obrací jen v opravdu vážných situacích. Zlo je tu přísně trestáno. Aby byl člověk 

očištěn, musí něco obětovat (zvířata apod.). Tyto obřady vede obvykle kněz, 

který je zvolen radou starších a svým předchůdcem je zasvěcován do léčebných 

metod. 

V tradičním náboženství se vyvinul fetišismus. Znamená to, že místo (křoviny, 

lesíky, jeskyně, laguny apod.), kde sídlí bůh, je posvátně a nikdo tam, kromě 

vyvolených osob, nesmí vstoupit.  

Každý člověk v kmeni má určitou roli (některé jsou trvalé, dědičné nebo 

dočasné). Po sklizni plodin se konají festivaly, kterých se všichni zúčastní. 

Náčelník je téměř božskou bytostí a žije oddělené od ostatních. Síla kmene je 

dána silou vladaře. 

Tradiční náboženství jsou silně vázána na kmen (každý kmen má své vlastní 

náboženství). Dnes se tato náboženství mísí s křesťanstvím, protože Afričané 

jsou schopni porozumět slovu Bůh. Na druhou stranu tradiční náboženství přijala 

některé věci z křesťanství i islámu. 

Druhým systémem je Islám, který se objevil v 7. století v severovýchodní 

Africe, když do Afriky přišli Arabové. Odtud se dále rozšiřoval na jih do Súdánu.  

Při šíření Islámu v Africe bylo několik problémů. Africké obyvatelstvo neumělo 

číst ani psát, neuměli arabsky a do Islámu si vnášeli své tradiční prvky, což se 

muslimům příčilo. Dnes je muslimská Sahara, severní Afrika a Súdán. Od 

východu k západu podíl muslimů klesá.  

Třetím nejčastějším systémem je křesťanství. Původně se nacházelo 

v severní Africe, protože tam před příchodem Arabů byly římské provincie. 

Později bylo přijato v Etiopii a Egyptě. V 16. století bylo šířeno Portugalci, při 

jejich obchodních cestách. V 19. Století se začaly vytvářet misionářské 

společnosti, které pomohly v šíření křesťanství. Afričané si vytvořili i své vlastní 

křesťanské církve, které mezi sebou spolupracují.  
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Dnes je rozšířeno podél Guinejského zálivu a ve střední a jižní Africe. Afrika 

se neustále christianizuje. To se ale nelíbí muslimům, protože islám 

s křesťanstvím jsou neustálými rivaly. 

 

7.2.4 Zdravotnictví  

V rozvojových zemích se sekáváme s chudobou a právě tito chudí lidé jsou 

v naprosté většině zbaveny možnosti využívat zdravotnické služby. Je zde velmi 

nerovnoměrný přístup ke zdravotním i sociálním službám.  

Rozvojové země věnují na zdravotnické účely asi 10 – 20 % z národního 

rozpočtu. Někde je to však jen málo přes 1 %. Je zde velký nedostatek účinných 

léků.  

Zdravotnictví zde není pouze státní, ale především se tu nachází charitativní 

zdravotnictví, které je organizované z vnějšku. Podílí se na tom například 

Světová zdravotnická organizace, mezinárodní dětský fond, Červený kříž, ale 

také náboženství. Prvními lékaři v Africe byli právě křesťanští misionáři.    

Nemocnice se nachází jen ve velkých městech a náklady se na hospitalizaci 

prudce zvyšují. Většina obyvatel žije na venkově, kde je síť zdravotnických 

zařízení nedostatečná. Je tu tedy jen minimální preventivní péče. Také je tu 

problém s neefektivním využitím těchto zařízení a personálu v nich. Na venkově 

se zřizují zdravotnické stanice. Obvykle tam pracuje jeden nebo jen malá skupina 

pracovníků a vykonávají jen základní úkoly zdravotnické služby. Často se na 

témže místě nachází zdravotnické středisko, škola a kostel. Nazývá se to misijní 

stanice.  

V roce 1946 se stala WHO důležitou organizací, která ovlivňuje rozvoj 

zdravotnických služeb v rozvojových zemích. Pro hodně projektů bojů proti 

onemocněním poskytuje prostředky mezinárodní dětský fond (UNICEF). 
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8. Důsledky tuberkulózy pro subsaharskou Afriku 

Pokud se infekce bude stále rozšiřovat, bude stále více nakažených a větší počet 

úmrtí na tuberkulózu. Změní se tím demografické složení populace a tím vzroste 

počet nezaopatřených dětí a obyvatel v poproduktivním věku. V dalekém výhledu 

nastane snižování počtu pracovních sil. Nakonec se bude zvyšovat chudoba, 

ekonomická a sociální nestabilita a začnou politické a jiné nepokoje.  

 

8.1 Ekonomické dopady 

 První hypotéza tvrdí, čím vyšší počet pacientů s onemocněním TBC se v daném 

státě nachází, tím nižší HDP (GDP – Gross Domestic Product) stát vykazuje. Lidé 

s TBC nemohou do zaměstnání, tudíž nevytváří HDP. Hrubý domácí produkt je 

celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém 

území. Jedná se pouze o pomocný ukazatel, který se nerozděluje mezi obyvatele. 

V těchto státech je jen pár bohatých občanů, ale mnoho chudých obyvatel, kteří trpí 

tuberkulózou. Protože je HDP makroekonomický ukazatel, nemá tedy dopad 

v samozásobitelských ekonomikách.  

 Tabulce č. 5 ukazuje Pearsonův korelační koeficient, který nám říká, že hypotéza 

č. 1 se nepotvrdila. Nicméně Pearsonův korelační koeficient vyšel negativní 

především proto, že ne každý obyvatel Afriky může navštěvovat zaměstnání a 

většina z nich pracuje v samozásobitelském zemědělství na svém poli. Do HDP se 

samozásobitelské zemědělství nezapočítává.  

 Negativní výsledek ostatních států se dá také lehce vysvětlit. Onemocnění TBC už 

v těchto státech není tak časté a proto se hypotéza v tomto bodě nepotvrdila. 

 Tabulka č. 5: Pearsonův korelační koeficient použitý pro TBC a HDP 

 

 

Zdroj: WHO, 2011 

 

Současnou ekonomickou situaci naznačují přílohy 10 a 11. HNP není pro Afriku 

nejlepší ukazatel, proto bylo použito pro korelaci HDP. HNP (GNP – Gross National 

Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období 

občany daného státu, jak na území daného státu, tak v cizině. Je to z toho důvodů, že 

většina států nemá ve světě své firmy apod. Přesto, pro porovnání, ukazatel HNP 

vystihuje příloha č. 11. Nejnižší HNP vykazuje Burkina Faso, ČAD a Lesotho. HNP 

těchto států se pohybuje kolem 500 $. Naopak nejvyšší HNP vykazuje například 

Alžírsko, Gambie, Mali, Mosambik, Benin, Zimbabwe atd. 

Afrika -0,14 

+ další státy -0,4 
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Nejvyšší HDP vykazuje JAR, Libye, Rovníková Guinea, Gabon a Botswana. 

Rovníková Guinea vykazuje vysoké HDP především díky těžbě ropy a Botswana díky 

exportu diamantů. Velký podíl HDP u těchto států zaujímá průmysl. Nejnižší HDP 

vykazuje Sierra Leone, Libérie, Togo, Niger, Eritrea, Demokratická republika Kongo 

atd. U většiny těchto států zaujímá velký podíl zemědělství. Lépe jsou na tom státy 

severní Afriky.  

 

8.2 Demografické dopady 

Přehled TBC nakažených v celé Africe je znázorněno v příloze č. 13. Nejmenší 

počet nakažených lidí TBC se nachází v Mali, Burkině Faso, Ghaně, Rovníkové 

Guinei, Rwandě, Burundi atd. V těchto státech se počet nakažených tuberkulózou 

pohybuje kolem 25 na 10 000 obyvatel. Naopak nejhůře je na tom Mauritánie, Sierra 

Leone, Togo, Kongo, JAR a Namibie, kde počet nakažených TBC je nad 100 na 

10 000 obyvatel.  

Následující grafy ukazují počet nakažených a zemřelých ve vybraných státech. 

Další grafy vybraných subsaharských států jsou v příloze č. 12.  

Graf č. 2 ukazuje počet nakažených TBC v Botswaně. Tento trend dlouhodobě 

klesá. Tak je to dnes u většiny států. I když přesto je počet nakažených TBC 

obrovský. Nejvyšší počet nakažených byl v roce 1990. Velký pokles byl 

zaznamenán k roku 1995. Od té doby je pokles počtu nakažených jen mírný. 

Nejmenší počet nakažených TBC byl v roce 2010. Botswana je jeden 

z nejklidnějších afrických států. Stát je bohatý a je tam turismus. Je to tzv. vzorový 

stát pro Afriku, protože i sociální poměry jsou v Botswaně velmi klidné. Proto zde 

trend dlouhodobě klesá.  
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Graf. č. 2: Počet nakažených tuberkulózou v Botswaně 

 

Zdroj: WHO, 2011 

 

 Odlišná je situace v Etiopii, jak naznačuje graf č. 3. Etiopie je trvale chudý 

stát. Země je sužována především suchem a hladomory. V Etiopii trend roste, což 

zapříčiňují především klimatické důvody. V letech 1990 – 2005 počet nakažených 

TBC stále rostl. Každých pět let se počet nakažených vzrostl takřka o 10 na 10 000 

obyvatel. Od roku 2005 vykazuje počet nakažených tuberkulózou mírný pokles. 

Nejvyšší počet vykazoval rok 2005, kdy se počet nakažených pohyboval kolem 46 

na 10 000 obyvatel. Naopak nejméně nakažených bylo v roce 1990 (23 na 10 000 

obyvatel). 

 

Graf. č. 3: Počet nakažených tuberkulózou v Etiopii 

 

WHO, 2011 
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V Botswaně klesá jak počet nakažených na tuberkulózu, tak i počet zemřelých na 

tutéž chorobu (viz graf č. 4). Počet zemřelých dlouhodobě klesá. Největší pokles 

takřka o polovinu nastal mezi lety 1990 – 1995. Od té doby klesl počet zemřelých 

jen mírně. V roce 2009 a 2010 nastala stagnace. Nejvyšší počet zemřelých 

vykazoval rok 1990 (kolem 120 na 10 000 obyvatel). Nejnižší počet zemřelých byl 

rok 2009 a 2010, kdy se počet zemřelých na 10 000 obyvatel pohyboval kolem 20 

lidí.  

 

Graf. č. 4: Počet zemřelých na tuberkulózu v Botswaně 

 

Zdroj: WHO, 2011 

 

Na Madagaskaru počet zemřelých dlouhodobě roste. Pouze mezi lety 1990 a 

1995 byl pokles tohoto ukazatele. Od té doby počet zemřelých mírně roste. Největší 

nárůst byl mezi lety 1995 a 2000. Nejvyšší počet vykazoval rok 2010, kdy se počet 

zemřelých pohyboval kolem 53 na 10 000 obyvatel a nejnižší počet zemřelých byl 

v roce 1995 (33 na 10 000 obyvatel). 
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Graf. č. 5: Počet zemřelých na tuberkulózu na Madagaskaru 

 

Zdroj: WHO, 2011 

 

8.3 Zdravotnictví 

Zdraví obyvatel je ovlivněno několika skutečnostmi. Černošskému obyvatelstvu je 

hygiena cizí, jejich chýše jsou zamořené krysami a hmyzem. Další skutečností je 

špatná strava obyvatelstva, která je nedostatečná co do množství i co do skladby 

(chybí tam hlavně bílkoviny a tuky). V těchto státech jsou také velice vhodné 

klimatické podmínky pro leckteré druhy nemocí. 

Stav zdravotnictví v Africe ukazují následující přílohy. Stav lékařů v Africe je 

ukázán v příloze č. 16. Nejvyšší počet lékařů se nachází v Alžírsku a Jihoafrické 

republice. Naopak nejnižší počet lékařů je v Etiopii, Somálsku, Tanzanii, Mosambiku 

Malawi, Sierra Leone, Libérii, Nigeru a ČADu.  

Stav zdravotních sester a porodních asistentek v Africe ukazuje příloha č. 17. 

Nejnižší počet zdravotních sester a porodních asistentek je ve státech západní a 

východní Afriky a potom také v Kongu a Středoafrické republice. Naopak nejvyšší 

počet sester a porodních asistentek je v Gabonu, Jihoafrické republice, Botswaně a 

Namibii.   

Poslední případ, příloha č. 18, naznačuje počet nemocničních lůžek na 10 000 

obyvatel v Africe. Nejvyšší počet nemocničních lůžek je v Sierra Leone, Jihoafrické 

republice, Namibii a Tanzanii. Nejmenší počet lůžek se nachází v západních státech 

Afriky, kromě Sierra Leone, v Zambii, Etiopii, ČADu a Středoafrické republice. 

V Sierra Leone je překvapivě dobrá situace, i když byla země ještě nedávno 

sužována válkou. Není to díky tamnímu zdravotnictví. Důvodem je mezinárodní 

pomoc. 
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Druhou hypotézou v této práci je domněnka, že čím horší zdravotnictví je (malý 

počet zdravotnického personálu a nemocnic), tím je větší počet obyvatelstva 

sužovaného tuberkulózou. Projevuje se tu špatná statistika ve zdravotnictví 

afrických zemí. Není to díky špatně zaznamenanému počtu lékařů, zdravotních 

sester či porodních asistentek a nemocničních lůžek, ale především není dobrá 

statistika počtu nakažených jakoukoli nemocí. Všeobecně se ví, že v Africe chybí 

zdravotnická infrastruktura. Tudíž hypotézu můžeme brát za potvrzenou, i když 

výsledek (viz tabulka č. 6) tomu vůbec neodpovídá.  

 

Tabulka č. 6: Pearsonův korelační koeficient použitý pro počet lékařů, 

zdravotních sester a porodních asistentek a nemocničních lůžek na 10 000 obyvatel 

 lékaři zdravotní sestry nemocniční lůžka 

Afrika -0,19 0,03 -0,19 

+ další státy -0,45 -0,31 -0,37 

Zdroj: WHO, 2011 
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9. Tuberkulóza versus HIV/AIDS 

Před několika lety se o tuberkulóze opět začalo více mluvit. Je to díky tomu, že se 

začala objevovat ve spojitosti s nemocí HIV/AIDS. Světová zdravotnická organizace 

(SZO) upozorňuje na nebezpečí neúplného a škodlivého systému léčení TBC u 

populace, která je pozitivní na vir HIV. Kolem roku 1998 necelých 10 % úmrtí na 

tuberkulózu bylo hlášeno u pacientů s AIDS. Do roku 2000 se podíl měl zvýšit na 17 %. 

Je to nejčastější oportunní infekce u lidí s HIV a hlavní příčinou úmrtí mezi lidmi, kteří 

jsou HIV - pozitivní.  

V zemích, kde je vysoké procento nakažených HIV/AIDS, je i velký počet 

nakažených nemocí TBC. Toto pravidlo platí hlavně pro rozvojové země. Zvyšující se 

výskyt počtu nakažených HIV za 15 let, ztrojnásobil počet infikovaných osob nemocí 

TBC. Například v Jihoafrické republice (JAR) se procento infikovaných TBC pohybuje 

kolem 44 %. Je to hlavně spojeno s virem HIV. Ve světovém měřítku se pohybuje 

kolem 8 % (počet nakažených TBC). (lékaři bez hranic 2009) 

HIV se poprvé objevilo v 70. letech ve Spojených státech Amerických. Původně to je 

vir, který koluje v krvi opicím. Nicméně můžeme se jen dohadovat, jak se dostal 

k lidem. Existují o tom tři hypotézy. V první hypotéze tvrdí, že HIV má tzv. opičí původ. 

Opičí krev se používala v oblasti střední Afriky pro posilování pohlavní výkonnosti. Krev 

se vtírala do hluboce rozškrábané kůže. Druhá hypotéza pochází ze studie z bývalé 

NDR, kde se nažili dokázat, že virus HIV byl připravován jako biologická zbraň v USA a 

byla zkoušena na vězních, kteří ti po propuštění roznášeli dál. Podle odborníků to byla 

vykonstruovaná studie. Třetí hypotéza tvrdí, že je to Boží trest na lidstvo za sexuální 

revoluci, která trvá od 60. let, a za amorální promiskuitní život. V roce 1981 bylo 

popsáno newyorským dermatologem doktorem Friedmanem – Kienem. V roce 1986 je 

tato ještě neznámá nemoc pojmenována jako HIV (Human Immunodeficiency Virus). 

V té době se analýzou zjistilo, že se HIV nejčastěji přenáší pohlavním stykem, krví 

nebo z matky na dítě pří těhotenství, kojení i porodu. HIV postupně ničí imunitní 

systém člověka, takže je tu velká pravděpodobnost, že se dotyčný nakazí ještě nějakou 

další infekcí. Nejpravděpodobnější infekce je v tomto případě tuberkulóza.  

Byly identifikovány dva typy viru. První se nazývá HIV – 1, což je celosvětový typ. 

Druhý tedy HIV – 2 se nejčastěji vyskytuje v západní Africe. Jen výjimečně se 

vyskytuje jinde a má pomalejší progresi, než se vir přemění na nemoc AIDS.   HIV - 1 

je tedy zákeřnější.  

Tuberkulóza je hlavní příčinou smrti u osob s virem HIV. V roce 2000 bylo podle 

Světové zdravotnické organizace infikováno HIV/AIDS a tuberkulózou 11,5 miliónu lidí 

(viz Tabulka č. 7). Nejvyšší počet nakažených se nachází v Africe, zejména v té 
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Subsaharské. Ve stejném roce podlehlo TBC v subsaharské Africe 1,8 miliónů osob, 

z nichž 226 000 osob bylo i HIV – pozitivních. Velmi podobná situace byla v tuto dobu i 

v Rusku.  

 

Tabulka č. 7: Koinfekce TBC a HIV/AIDS ve WHO regionech v roce 2000 

WHO region 
Počet osob s TBC a 

HIV/AIDS (v tisících) 
% z celkového počtu 

Afrika 7 979 70 

Amerika 468 4 

Východní Středomoří 163 1 

Evropa 133 1 

Jihovýchodní Asie 2 269 2 

Západní Pacifik 427 4 

Celkem 11 440 100 

Zdroj: WHO, 2001 

 

V roce 2002 bylo na světě 42 miliónů lidí, kteří byli infikováni virem HIV, z toho 28,5 

miliónu (68 %) se nacházeli v Subsaharské Africe, dalších 14 % žilo v jižní nebo 

jihovýchodní Asii. HIV má tedy charakter globální epidemie. Nejvíce lidí, kteří trpí jak 

HIV/AIDS, tak TBC, žije v Subsaharské Africe. „Výskyt TBC u pacientů s HIV infekcí je 

dnes považovaný za jedno z kritérií AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)“ 

(Solovič, Kotuĺáková 2005, s. 325). Dnešní situaci HIV/AIDS v Africe ukazuje příloha 

č. 20. Nejvyšší počet HIV/AIDS nakažených vykazuje JAR, Botswana, Namibie a státy 

severní Afriky. Nejnižší počet nakažených se vyskytuje ve státech Západní Afriky, 

Demokratické republice Kongu, Angole, Etiopii, Madagaskaru atd. 

Touto konfekcí se zabývá Stop TB Strategie. Zahrnuje tedy spolupráci TBC a HIV a 

mají za cíl snížit zátěž tuberkulózy u lidí s HIV a naopak. Pacientů s těmito dvěma 

nemocemi (HIV – pozitivní a tuberkulóza) je cca 32 %. Existují ale velké rozdíly, 

v některých státech je zastoupení koinfekce vyšší než 80 %.  

TBC je léčitelná i u osoby, která je HIV – pozitivní. Léčba TBC a HIV – pozitivních 

probíhá čtyř-kombinací základních antituberkulotik. Léčení HIV – pozitivní osoby 

s infekcí TBC zlepšuje kvalitu jejich života, dává jim několik let života navíc a také 

snižuje přenos na ostatní osoby, které žijí ve stejné komunitě.  Plicní TBC se s AIDS – 

pozitivními často vyskytuje ještě s dalšími infekcemi, z čehož vyplývá, že léčba je 

potom komplikovanější.  Úmrtnost HIV – pozitivních je mnohem horší během i po 

antituberkulotické léčbě než u HIV – negativních s TBC. V Subsaharské Africe zemře 
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více než 30 % z HIV – pozitivních s mikroskopicky pozitivní plicní TBC ještě před 

ukončením léčby.  

Léčení TBC je levné. WHO uvádí, že léčba tuberkulózy je jedna z nákladově 

nejefektivnějších zdravotnických intervencí.  

Zvyšování koinfekce TBC s HIV zvyšuje riziko přenosu TBC do HIV – pozitivní i HIV 

– negativní společnosti. HIV – pozitivní mají 70x vyšší riziko infekce a 100x vyšší riziko 

vývoje aktivní tuberkulózy. Právě virus HIV by mohl být hlavním důvodem pro 

nedodržení cíle tisíciletí. TBC je nejčastější příčinou úmrtí u lidí žijících s HIV. 

Subsaharská Afrika nese hlavní nápor viru HIV živeného TBC epidemií. Někteří lidé 

v Africe věří, že pohlavní styk s pannou je vyléčí.  

Tuberkulóza činí HIV mnohem horší. Vývoj aktivní TBC urychluje progresi 

onemocnění HIV k plnohodnotnému AIDS. Nicméně léčba tuberkulózy velmi zpomaluje 

vývoj HIV.  

Ze studie z Velké Británie (přesněji z nemocnic v Londýně) vyplynulo, že pacienti 

s TBC i HIV/AIDS jsou nejtěžší skupinou v léčbě. V této studii sledovali 188 pacientů 

mezi lety 1994 – 1999. 4 pacienti z 10 nevěděli o HIV, když jim diagnostikovali TBC. 

Většina z nich byla už v pokročilém stádiu viru HIV. 

Pravdivost naší poslední hypotézy bude těžké dokázat. Statistika v Subsaharské 

Africe je velice špatná. Jako důkaz máme výsledek Pearsonova korelačního 

koeficientu (viz Tabulka č. 8), který v Subsaharské Africe vykazuje zanedbatelný vztah.  

Nicméně i toto můžeme vysvětlit. Je to díky tomu, že s afrických statistikách se 

zaznamenává pouze nemoc, na kterou dotyčný člověk zemřel. Nezahrnuje to tedy 

další nemoci, kterými trpěl. Lidé s AIDS dostanou TBC, protože mají zesláblou imunitu 

a tuberkulóza zabije člověka mnohem rychleji než AIDS. 

Jak si můžeme všimnout v téže tabulce, když jsme do Pearsonova koeficientu 

přidali jiné státy, vztah zesílil. To nám dokazuje, že statistika přidaných států je 

mnohem lepší, než ta v Africe a hypotéza je pravdivá. 

 
 Tabulka č. 8: Pearsonův korelační koeficient použitý pro TBC a HIV/AIDS 

 

 

Zdroj: WHO, 2011 

 

 

 

 

Subsaharská Afrika 0,2 

+ vybrané státy 0,3 
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10. Závěr 

 Snažila jsem se v této práci popsat současnou situaci onemocnění TBC 

v subsaharských zemích. Také její vliv na ekonomickou i na sociální stránku a 

zhodnotit pomoc světových organizací a strategií tomuto kontinentu.  

První část práce se zabývá uvedením do problému, který je sice docela rozsáhlý, 

ale vzhledem ke všem faktorům byla nutnost neopomenout toto všechno zmínit. Jsem 

si vědoma, že toto téma má větší šíři, než jsem schopna popsat. Proto se tu objevují 

spíše problémy obecnějšího charakteru. Je to spíše výčet faktorů, které nějakým 

způsobem působí na TBC. 

Subsaharská Afrika je velmi rozmanitý rozvojový region, a ačkoliv zde nalezneme 

48 nezávislých států, které čelí řadě svých vlastních specifických problémů, jedno mají 

už po dlouhou dobu společné. Jedná se o neustálý boj s chudobou, hladem a vysokým 

počtem nakažených různými nemoci, především tuberkulózou.  

Tímto se začala zabývat strategie DOTS. Je to strategie snažící se pomoci vylepšit 

situaci, jak v počtu nakažených tuberkulózou, tak v počtu úmrtí na tuto zákeřnou 

chorobu. Tato strategie byla poprvé aplikována v 70. a 80. letech. V roce 1989 začala 

být strategie DOTS vedena Světovou zdravotnickou organizací a Světovou bankou. 

Další strategie zabývající se tuberkulózou se nazývá Stop TB Strategie, která je jakousi 

inovací strategie DOTS. Pomocí se dnes i zabývají Rozvojové cíle tisíciletí, které 

neřeší jen tuberkulózu, ale také chudobu, malárii, vir HIV nebo nemoc AIDS a další 

problémy rozvojových zemí. 

Subsaharská Afrika hraje hlavní roli v prvenství všech „nej“, co se s chorobou TBC 

dají spojit. Právě v Subsaharské Africe je největší počet nakažených lidí, ale také 

nejrychlejší nárůst této choroby, také největší počet zemřelých na tuberkulózu i 

nejčetnější počet lidí, kteří jsou nakaženi, jak TBC, tak virem HIV nebo hůře, nemocí 

AIDS. 

Tuberkulóza byla poprvé objevena v roce 1882. Její objevitel se jmenuje Robert 

Koch. Léčba TBC není ve vyspělých zemích složitá. Musí se jen brát pravidelně 

antituberkulotika. Nicméně na tato antituberkulotika již dnes existuje rezistence. 

V rozvojových zemích, zejména v Subsaharské Africe, je léčba obtížnější. Tuberkulóza 

je druhou nejčastější příčinou úmrtí právě v rozvojových zemích.  

Současným problémem je i existence jiných forem tuberkulózy. Nazývají se 

multirezistentní tuberkulóza (MDR – TB a XDR - TB). Tyto formy jsou mnohem 

agresivnější. Poprvé se vyskytly v 90. letech 20. století. Léčení těchto zákeřnějších 

forem je mnohem dražší a toxičtější.  
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Rozložení tuberkulózy je nerovnoměrně. To také dokazuje Giniho koeficient 

koncentrace (příloha č. 6) a ukazatel územní koncentrace (příloha č. 5). 

U TBC, ale nejen u ní, má vše spojitost se vším. Ať už se jedná o zemědělství či 

průmysl, vzdělání, dopravu, vysoký přirozený přírůstek, podvýživu, chudobu, 

náboženství, konflikty a zdravotnictví. Podobá se to tzv. bludnému kruhu.   

Dílčí závěry práce jsou následující: 

První hypotéza se snažila dokázat, čím vyšší počet lidí žije s nemocí TBC, tím je 

v daném státě méně lidí, kteří by byli schopni navštěvovat zaměstnání nebo se starat o 

své živobytí a HDP tedy bude menší. Nicméně Pearsonův korelační koeficient vyšel 

negativní. Stalo se tak především proto, že ne každý obyvatel Afriky může navštěvovat 

zaměstnání a většina z nich pracuje v zemědělství na svém poli. Do HDP se totiž 

samozásobitelské zemědělství nezapočítává.  

Druhá hypotéza se zaobírá zdravotnictvím a tvrdí, že čím je v daném státě méně 

zdravotnického personálu a nemocnic, neboli je v nějakém státě špatné zdravotnictví, 

tím více je stát sužován tuberkulózou. Tady se projevila špatná statistika afrických 

států. Všeobecně se ví, že v Africe chybí zdravotnická infrastruktura. Tudíž hypotézu 

můžeme brát za potvrzenou, i když výsledek (viz tabulka č. 6) tomu vůbec neodpovídá.  

O tuberkulóze se začalo v současnosti více mluvit díky viru HIV nebo nemoci AIDS. 

Proto je třetí hypotéza o koinfekci těchto dvou nemocí. Lidé s tímto onemocněním mají 

špatnou imunitu a tak není obtížné, aby se nakazili další, méně nebo více, zákeřnou 

chorobou. Domněnka zněla takto. Předpokládá se, že čím více lidí na určitém místě je 

nakaženo virem HIV nebo trpí nemocí AIDS, tak tím více se na témže místě nachází 

větší počet osob, které zápolí s nemocí TBC. Přestože výpočet nepotvrdil tuto 

hypotézu, můžeme jí brát za pravdivou, protože je potvrzena v několika studiích. 

Hypotézy se nepotvrdily především díky dalším skrytým problémům. Příkladem 

může být velmi špatná statistika v afrických zemích. V možnostech afrických zemí není 

čas starat se o živé natož o mrtvé (lidé zde umírají, ale většina neví na co), tudíž 

většina obyvatel není podchycena. 
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