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ÚVOD 

Predkladaná vysokoškolská učebnica je určená pre študentov peda-

gogického zamerania, budúcich učiteľov základných a materských škôl  

i špeciálnych základných a materských škôl. Svojím obsahom a rozsa-

hom zodpovedá predmetu somatického vývinu dieťaťa, vývinovej bioló-

gie a biológii dieťaťa. Podnetom pre vznik učebnice bolo doplniť obsah 

o najnovšie poznatky z danej problematiky a pomocou novej metódy 

moderných technológií obsah problematiky zatraktívniť a viac sprístup-

niť pre študentov dnešnej generácie.  

Vysokoškolská učebnica obsahuje vybrané časti všeobecnej bioló-

gie, genetiky, antropológie, hlavne vývinovej a klinickej antropológie, 

embryológie a teratológie. Súčasťou učebnice sú príklady modernej tech-

nológie v podobe vzdelávacích mobilných aplikácií, ktoré je možné vy-

užiť pri výučbe danej témy. Všetky časti obsahovo nadväzujú na tému 

fyziologického a patologického rastu a vývinu detského organizmu.  

V každej kapitole uvádzame pomocné aktivity spojené s prácou mobil-

ných aplikácií, ktoré napovedajú, ako s danou témou pracovať, a zároveň 

pomáhajú študentom lepšie pochopiť študijnú problematiku. V závere 

učebnice sa nachádza zoznam použitej literatúry, ako aj zoznam vzdelá-

vacích aplikácií, z ktorých vyberáme iba časti priamo súvisiace s fyzio-

logickým a patologickým rastom a vývinom dieťaťa do obdobia adoles-

cencie pre potreby obsahovej náplne uvedených predmetov. Plný obsah 

použitej literatúry však môže slúžiť študentom a záujemcom pre hlbšie 

poznanie danej problematiky.  

Za cenné rady a pripomienky ďakujeme recenzentom Mgr. Štefánii 

Ferkovej, PhD., a doc. RNDr. Radoslavovi Beňušovi, PhD. 
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1 
ZÁKLADNÉ ZNAKY ŽIVOTA  

Biológia sa pri definovaní života opiera o teóriu systémov, pričom 

organizmus je živý systém tvorený množinou prvkov, medzi ktorými 

existujú určité vzťahy. Teória systémov tak definuje život ako istú formu 

organizácie hmoty (Machová, 2008).  

Základnými znakmi života následne sú (Drobný a Drobná, 2004; 

Machová, 2008): 

a) metabolizmus, 

b) rast a vývin, 

c) rozmnožovanie, 

d) dráždivosť a prispôsobivosť, 

e) dedičnosť a premenlivosť. 

Medzi živými organizmami a prostredím prebieha neustála výmena 

látok. Organizmy prijímajú z prostredia látky, ktoré potrebujú na svoju 

existenciu. Naopak, nepotrebné látky vylučujú späť do prostredia. Prijí-

manie potravy, jej transformácia a vylúčenie zvyškov je látková premena, 

čiže metabolizmus. Premena látok a energie prebiehajúca v organizme 

umožňuje rast a vývin. 

Po dosiahnutí určitého vývinového stupňa sa organizmy rozmnožu-

jú. Vznik organizmov prebieha nepohlavným alebo pohlavným rozmno-

žovaním. Pri pohlavnom rozmnožovaní samičia bunka je oplodnená 
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samčou pohlavnou bunkou. Pri nepohlavnom rozmnožovaní jeden rodi-

čovský organizmus dáva vznik novému jedincovi bez oplodnenia. 

Organizmy sa vyznačujú aj schopnosťou reagovať na zmeny a pod-

nety z vonkajšieho prostredia, ako aj z ich vlastného vnútorného prostre-

dia. Reagujú napríklad pohybom, čím sa dostávajú do priaznivejších 

podmienok (živočíchy), alebo výhodným postavením orgánov (rastliny). 

Táto schopnosť je umožnená dráždivosťou. Zároveň sa živé organizmy 

podmienkam prostredia prispôsobujú. Príkladom na prispôsobenie sa 

podmienkam prostredia môže byť človek, ktorý obýva tie najrozličnejšie 

prostredia: od horúcich tropických oblastí (lineárna postava Nilotidov) 

až po chladné polárne oblasti (zavalitá postava Inuitov – Eskimákov). 

Podnetom pre všetky zmeny v utváraní tela a spôsobu života orga-

nizmov (počas ontogenézy aj fylogenézy) boli zmeny životných podmie-

nok, ktorým sa organizmy prispôsobovali. Odchýlky, ktoré organizmus 

získal počas svojho života, boli buď z ďalšieho vývinu vylúčené smrťou 

jedinca, alebo sa v nasledujúcich generáciách upevňovali a dedične udr-

žiavali. Premenlivosť spojená s dedičnosťou sú jedným z dôležitých 

činiteľov, pomocou ktorého sa uskutočňovala fylogenéza. Pod pojmom 

dedičnosť rozumieme jednotlivé funkcie genetického materiálu: jeho 

schopnosť utvárať dedičné vlastnosti, schopnosť prenášať sa z rodičov 

na potomkov a schopnosť meniť sa. Dedičnosť zabezpečuje určitú podob-

nosť rodičov na potomkov, ale čiastočne sa od nich aj odlišujú, čo je 

obsahom pojmu premenlivosť. 

Aktivity a úlohy: 

1. Vymenujte základné znaky života. 

2. Vysvetlite pojem „metabolizmus“. 

3. Porozmýšľajte, aký typ rozmnožovania sa vyskytuje u človeka.  
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2 
ĽUDSKÉ TELO  

AKO MNOHOBUNKOVÝ ORGANIZMUS 

Základnou stavebnou a funkčnou jednotkou ľudského tela je živo-

číšna bunka, ktorá obsahuje súbor genetických informácií pre riadenie 

všetkých životných funkcií (látková premena, dráždivosť, rozmnožova-

nie, rast a vývin a i.).  

2.1  Stavba živočíšnej bunky 

Bunka je najmenšia stavebná jednotka živej hmoty, ktorá má jadro, 

a je schopná základných životných procesov. Skladá sa z: bunkovej mem-

brány, cytoplazmy (obsahuje predovšetkým bielkoviny, nukleové kyse-

liny, cukry, tuky, minerálne látky a vodu), jadra, jadierka a pomocných 

orgánov (organely: mitochondrie, endoplazmatické retikulum, Golgiho 

aparát, ribozómy, lyzozómy, centrioly) (Machová, 2008; Dobrota a kol., 

2012). 

Bunková (cytoplazmatická) membrána obsahujúca hlavne biel-

kovinové a tukové látkymá predovšetkým metabolickú funkciu. Je polo-

priepustná (semipermeabilná), preto súčasne vytvára osmotickú bariéru 

bunky a má dôležitú úlohu pri pasívnom a aktívnom transporte látok 

(Matejovičová a kol., 2014).  
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Hlavnú úlohu medzi vnútrobunkovými organelami má bunkové 

jadro. Je miestom uloženia genetickej informácie, teda DNA (kyseliny 

deoxyribonukleovej) a chromozómových proteínov. Somatické bunky 

človeka obsahujú 46 chromozómov. Tento počet sa označuje ako diplo-

idný. Zrelé pohlavné bunky (spermie a vajíčka), ktoré prešli delením 

(meiózou), obsahujú vždy polovicu tohto počtu, t. j. 23. Tento počet sa 

označuje ako haploidný.  

Chromozómy môžeme združovať do dvojíc, ktoré sa zhodujú vo 

veľkosti a tvare (22 dvojíc autochromozómov – autozómov a 1 dvojica 

heterochromozómov – gonozómov, pohlavných X a Y chromozómov). 

Súbor takto zoradených dvojíc chromozómov sa nazýva karyotyp. Jadro 

obsahuje aj jedno alebo viac guľovitých jadierok, ktoré obsahujú RNA 

a majú význam pri tvorbe nukleových kyselín a pri syntéze bielkovín 

(Matejovičová a kol., 2014). 

Z ďalších dôležitých organel bunky je endoplazmatické retikulum. 

Ak sú na tomto systéme viazané ribozómy a polyzómy, jeho hlavnou 

funkciou je tvorba bielkovín (proteínov). Ak je hladké, jeho hlavnou fun-

kciou je transport látok a metabolizmus živín. Ribozómy sú funkčnými 

jednotkami syntézy bielkovín (Machová, 2008).  

Ďalšou súčasťou cytoplazmy je Golgiho aparát, ktorý býva ulože-

ný v blízkosti jadra. Obsahuje bielkoviny, tuky a niektoré enzýmy, má 

vzťah k tvorbe sekrétov a v niektorých bunkách k vývinu lyzozómov. 

Zastáva dôležitú zásobnú funkciu (Matejovičová a kol., 2014).  

Lyzozómy obsahujú enzýmy regulujúce rozklad bielkovín, a to pre-

dovšetkým v čase hladovania bunky (Dobrota a kol., 2012).  

Mitochondrie sú štruktúry, ktoré sa považujú za biochemicky naj-

aktívnejšie organely buniek. Ich enzýmy umožňujú oxidačno-regulačné 

pochody (Dobrota a kol., 2012).  

V cytoplazme sa uplatňujú aj centrioly, ktoré sa podieľajú na delení 

buniek (Matejovičová a kol., 2014). 



13 

2.2  Delenie buniek  

Bunky ľudského tela nemajú rovnako dlhý život. Niektoré bunky 

žijú rovnako dlho ako organizmus (napr. nervové bunky), iné iba nie-

koľko týždňov (napr. červené krvinky) alebo niekoľko dní (napr. biele 

krvinky). Bunky, ktoré zanikajú, sa musia nahradzovať novými, ktoré 

vznikajú bunkovým delením. Bunkové delenie prebieha v zásade dvoma 

spôsobmi (Drobný a Drobná, 2004; Otová a Mihalová, 2014): 

a) Priame delenie (amitóza) – u človeka sa vyskytuje výnimoč-

ne a možno ho považovať za patologický proces. Podstatou priame-

ho delenia buniek je preťahovanie bunky aj jadra, ich zaškrcovaním 

v strede, až sa jadro aj celá bunka pretrhnú a vzniknú dve dcérske 

bunky. 

b)Nepriame delenie (mitóza) – je u človeka bežné. Zabezpečuje 

presné rozdelenie jednotlivých štruktúr celej bunky do dvoch dcér-

skych buniek. Mitózu rozdeľujeme na tieto etapy (Drobný a Drobná, 

2004; Otová a Mihalová, 2014): 

 interfáza, 

 profáza, 

 metafáza, 

 anafáza, 

 telofáza. 

Interfáza a profáza sú obdobiami prípravy na delenie, kedy sa usku-

točňuje reprodukcia chromozómov (syntéza nových makromolekúl DNA 

a bielkovín – presných kópií), mizne jadierko a jadrová membrána a tvo-

rí sa mitotický aparát. 

V metafáze sa chromozómy usporiadajú do jednej roviny kolmej na 

os deliaceho vretienka, oddelia sa identické polovice rozdelených chro-

mozómov. 

V anafáze putujú chromozómy ťahané centriolami k pólom bunky. 
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V telofáze sa rozdelí celá bunka na dve, vytvoria sa dve typické jad-

rá a dcérske bunky, ktoré sú rovnaké. Telofáza je vlastne obrátenou pro-

fázou.  

Pri vzniku pohlavných buniek (vajíčok a spermií) musí nastať zmen-

šenie počtu chromozómov na polovicu, aby pri oplodnení (spojenie va-

jíčka a spermie) vzniknutá zárodková bunka nemala dvojnásobný počet 

chromozómov. Toto nastáva pri tzv. redukčnom bunkovom delení (me-

ióza), ktoré sa skladá z dvoch typov delenia. Pri prvom sa nerozdelené 

páry chromozómov v metafáze rozchádzajú k opačným bunkovým pó-

lom, takže počet chromozómov sa tu redukuje na polovicu. Druhé dele-

nie je veľmi blízke normálnej mitóze (Drobný a Drobná, 2004; Macho-

vá, 2008; Otová a Mihalová, 2014).  

Pri spermatogenéze z nediferencovanej pohlavnej bunky spermato-

gónie vznikajú mitózou primárne spermatocyty. Prvým meiotickým de-

lením vzniknú dva sekundárne spermatocyty obsahujúce haploidný počet 

chromozómov, a to buď 22 + X alebo 22 + Y. Tieto bunky prechádzajú 

druhým meiotickým delením a vznikajú spermatídy. Z jednej spermato-

gónie teda vzniknú 4 spermie s 23 chromozómami. Tie sú nositeľom 

pohlavného chromozómu X, kedy po splynutí s oocytom vzniká ženské 

pohlavie (46, XX), alebo je nositeľom pohlavného chromozómu Y, kto-

rývedie k vzniku plodu mužského pohlavia (46, XY) (Roztočil a kol., 

2017). 

Somatický rast je podmienený nárastom počtu buniek, ich hyperplá-

ziou a hypertrofiou. Množstvo DNA rastie lineárne počas prenatálnej 

periódy, po pôrode vzrastá pomalšie. Akumulácia bielkoviny vo vnútri 

buniek pokračuje aj po replikácii DNA. Spočiatku je orgánový rast vý-

sledkom aktívnej mitózy so zvýšeným počtom buniek, neskôr je výsled-

kom hypertrofie existujúcich buniek. Počas embryonálneho a včasného 

fetálneho obdobia sa v tkanivách a orgánoch skôr zvyšuje počet buniek, 

než sa zväčšuje ich veľkosť. Hovoríme o hyperplastickej fáze rastu 

buniek (zvýšenie obsahu DNA v nových tkanivách). V ďalšom období 

rastu sa nezvyšuje len počet buniek, ale aj ich veľkosť (obsah bielkovín 
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a RNA), a preto hovoríme o zmiešanej hyperplastickej a hypertrofickej 

fáze. Konečnou fázou rastu je čistá hypertrofická fáza, keď sa zväčšuje 

len veľkosť buniek (Šašinka a kol., 2007).  

Nevyhnutným procesom, ktorý sa musí uskutočniť pred každým 

delením bunky, je vytvorenie presnej kópie DNA (replikácia DNA). Jej 

podstatou je dešpiralizácia dvojzávitnice a vzájomné oddelenie obidvo-

chreťazcov (tzv. denaturácia, vznik replikačnej vidlice), pričom na pod-

kladevždy len jedného reťazca ako matrice sa vytvára komplementárny 

reťazec (dusíkaté bázy adenín – A sa vždy väzbovo spája s tymínom – T 

a guanín – G s cytozínom – C). V novovzniknutom, dcérskom dvojreťaz-

ci je teda vždy len jeden novovytvorený reťazec, druhý zostáva pôvodný 

(rodičovský) – semikonzervativita replikácie.Smer syntézy vedúceho re-

ťazca je vždy 5’→ 3’ podľa sekvencie rodičovského (pôvodného vlák-

na), ktorý sa číta v smere 3’→ 5’. 3’ a 5’ sú čísla atómov uhlíka v mole-

kule deoxyribózy, na ktoré sú naviazané fosfátové skupiny. Termináciu 

syntézy kóduje osobitný signál, ktorý sa označuje pojmom terminátor, 

terminačný signál alebo stop-signál (Sršeň a Sršňová, 2005; Račay, 2016; 

Boroňová a Bernasovská, 2015).  

Až po replikácii DNA sa tieto molekuly kondenzujú do formy chro-

mozómov, ktoré sa rozdelia do dcérskych buniek. DNA, ktorá tvorí sa-

motnú štruktúru chromozómov, je tak východiskom dedičných vlastností 

– génov a vytvára modely, vďaka ktorým dochádza v organizme k syn-

téze bielkovín. Každá bunka v ľudskom tele, ktorá je schopná deliť sa, 

obsahuje 46 chromozómov: u žien 44 (22 párov) autozómov a 2 gonozó-

my XX, u mužov 44 autozómov a 2 gonozómy XY. Pohlavie človeka je 

tak zapísané v každej bunke organizmu. Pohlavné bunky (vajíčko a sper-

mia) majú len 23 chromozómov, aby po ich splynutí mohli vzniknúť 

bunky s diploidným počtom chromozómov (46) (Dobrota a kol., 2012; 

Cohen-Solal, 2006).   

Rast je vyvolávaný rozmnožovaním buniek, ich zväčšovaním a je 

podmienený tvorbou medzibunkovej (živej) hmoty, hlavne proteosyn-

tézy (syntéza bielkovín), ktorá je determinovaná genetickou aktivitou 
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RNA. Aby sa genetická informácia zakódovaná v molekulách DNA moh-

la prejaviť v určitých znakoch organizmu, musí byť prenesená do buniek, 

do molekúl proteínov, ktoré vďaka určitému poradiu aminokyselín zís-

kajú práve určité vlastnosti.Transkripcia je prepis genetickej informácie 

z DNA do mRNA (pretože DNA má obrovskú molekulu, ktorá znemož-

ňuje jej vystúpenie z jadra do miesta proteosyntézy, vytvára si organiz-

mus tzv. mediátorovú RNA – mRNA, ktorá je kópiou genetického kódu) 

prebiehajúci v jadre bunky (namiesto tymínu sa však viaže uracyl) a trans-

lácia je prenos (preloženie, preklad) genetickej informácie z mRNA do 

primárnej štruktúry bielkovín a uskutočňuje sa v cytoplazme. Sama 

mRNA nie je však schopná syntetizovať zodpovedajúci proteín. Na to 

potrebuje molekuly tRNA, ktoré nesú príslušné aminokyseliny. Vlastná 

syntéza bielkovín sa realizuje na ribozómoch, kde prichádza mRNA, ako 

aj aktivované aminokyseliny. Trojica nukleotidov (triplet) určitých báz 

(tzv. kodón) určuje zaradenie konkrétnej jednej aminokyseliny (napr. 

UUU kóduje fenylalanín). Kodóny nachádzajúce sa v sekvencii mRNA 

sú dešifrované antikodónmi, ktoré sa nachádzajú na molekule tRNA. 

Antikodón je teda trojica báz nukleotidov na tRNA, ktorá je komplemen-

tárna ku kodónu na mRNA (Drobný a Drobná, 2004; Mareková a kol., 

2016; Dobrota a kol., 2012).  

2.3  Bunková smrť – apoptóza 

Apoptóza, geneticky programovaná bunková smrť, je fyziologický 

proces, ktorý udržiava rovnováhu medzi bunkovou proliferáciou a smr-

ťou bunky. Geneticky programovanou bunkovou smrťou je regulované 

množstvo buniek počas ontogenézy a postnatálneho života, uplatňuje sa 

pri morfogenéze a podieľa sa na prirodzenej obmene buniek v tkanivách. 

Apoptózou sú odstraňované nepotrebné, zmenené alebo poškodené bun-

ky (Otová a Mihalová, 2014).  

Apoptóza je veľmi dôležitá v embryonálnom období (napr. medzi 

prstami na rukách zárodku sa objavujú blany, ktoré apoptózou neskôr 
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zanikajú), ale aj pri raste organizmu a jeho častí. U dospelého organizm-

umá apoptóza nezastupiteľnú úlohu v tkanivách, ktoré prekonávajú cykli-

cké zmeny, napr. vplyvom kolísania hladiny hormónov (endometrium, 

prsné žľazy, prostata), ako aj v tkanivách, v ktorých dochádza k pravi-

delnej obmene buniek (napr. črevný epitel, lymfocyty). Je dôležitou sú-

časťou starnutia a smrti organizmu. Jej základnou úlohou je udržovanie 

homeostázy v tkanivách (Kittnar a kol., 2011; Otová a Mihalová, 2014). 

2.4  Tkanivá   

Bunky ľudského tela nie sú prispôsobené k samostatnému životu, ale 

sú zoskupené do väčších súborov – tkanív, ktoré svojou funkciou zabez-

pečujú fungovanie mnohobunkového organizmu. Tkanivo je tak súbor 

buniek rovnakého pôvodu a rovnakého tvaru s jedinou hlavnou funkciou. 

Rozlišujeme tkanivo výstelkové, spojivové, svalové, nervové a tkanivo 

telesných tekutín (Machová, 2008). 

Výstelka (epitel) je tkanivo, ktoré sa skladá výlučne z buniek ulože-

ných tesne vedľa seba, a kryje buď povrch tela (ochranná funkcia) alebo 

vystiela telové dutiny (Mikušová a Polák, 2015).  

Spojivové tkanivo (väzivo, chrupavka, kosť) je zložené z buniek, 

medzi ktorými sa nachádza medzibunková hmota. Je pružné a zároveň 

dostatočne pevné, preto má v tele opornú a spevňovaciu funkciu a záro-

veň vypĺňa priestory medzi vnútornými orgánmi (Machová, 2008).  

Svalové tkanivo je špecializované na pohyb tela a jeho častí a tiež sa 

nachádza v stenách vnútorných orgánov. Jeho základnou vlastnosťou je 

schopnosť zmršťovať sa a skracovať. Túto schopnosť majú vláknité my-

ofibrily uložené v cytoplazme. V ľudskom tele sa nachádzajú tri druhy 

svalového tkaniva: hladká svalovina, priečne pruhovaná svalovina a srd-

cová svalovina (Mikušová a Polák, 2015; Machová, 2008). 

Nervové tkanivo je tvorené neurónmi a gliovými bunkami, ktoré 

vytvárajú centrálnu a periférnu nervovú sústavu. Základnou vlastnosťou 
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neurónov je dráždivosť a vodivosť, čím reaguje organizmus na zmeny 

vonkajšieho a vnútorného prostredia. Gliové bunky majú podpornú funk-

ciu (Machová, 2008). 

Tkanivo telových tekutín je tvorené krvou, tkanivovým mokom 

(vzniká z krvnej plazmy) a miazgou (vzniká z tkanivového moku), čiže 

jeho medzibunková hmota je tekutá. Zabezpečujú v tele transport živín, 

odvod odpadových látok a látkovú výmenu (Machová, 2008). 

2.5  Vzdelávacie moderné technológie vo výučbe témy 

„Ľudské telo ako mnohobunkový organizmus“ 

Aplikácia 3D Cell + (2019) poskytuje 3D modely ľudskej bunky, 

neurónu, bakteriofágu, prokaryotyckej bunky a bunky spermie. Modely 

pre lepšiu vizualizáciu možno otáčať, zväčšovať alebo sa zamerať iba na 

istý komponent bunky. Stlačením nadpisu komponentu sa zobrazia infor-

mácie o jednotlivých častiach bunky. Aplikácia 3D Biology + (2019) je 

podobnou aplikáciou ako aplikácia 3D Cell +, ale je rozšírená o všetky 

anatomické sústavy ľudského tela. 

Aplikácia Cell World (2019)poskytuje študentom možnosť náhľa-

du do vnútornej štruktúry eukaryotickej bunky. Jednotlivé komponenty 

buniek v aplikácii vidno v priestore priesvitne znázornenej cytoplazmy. 

Zároveň po zvolení danej štruktúry sa zobrazia informácie o jej funkcii. 

Štruktúru živočíšnej bunky a funkciu jej jednotlivých častí zobrazuje aj 

aplikácia Animal Cell for High School Science (2019).  

V podobe krátkych videí, interaktívnych animácií a testov približuje 

aplikácia Biology Mitosis & Meiosis L (2019)proces mitózy a meiózy 

v rámci delenia buniek. Priebeh replikácie, transkripcie a translácie zo-

brazuje zase aplikácia Biology Molecular Genetics L (2019). V apliká-

cii sa nachádzajú okrem animácií aj interaktívne funkcie, kde sa dá hýbať 

s jednotlivými komponentmi, ktoré študentom pomáhajú pochopiť prie-
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beh jednotlivých dejov. Nakoniec je tu funkcia testovania vedomostí 

študentov o danej problematike. 

Aplikácia Histology Guide (2019)je vzdelávacou pomôckou pre 

študentov, ktorá poskytuje jednoduché ľahko pochopiteľné definície ľud-

ských tkanív. 

Aktivity a úlohy s využitím moderných technológií 

1. V aplikácii 3D Biology + nájdite živočíšnu bunku. Následne v nej 

eliminujte pomocou obrázka „oko“ tie časti bunky, ktoré sa nezúčastňujú 

proteosyntézy. 

2. V aplikácii Cell Word dotykom prsta vyznačte v obrázku organely 

bunky, ktoré sú súčasťou mitotického aparátu počas delenia bunky. Ná-

poveda v textovej podobe v anglickom jazyku v dolnej časti obrazovky 

vám úlohu pomôže vyriešiť. 

3. Na vysvetlenie procesu meiózy použite interaktívnu aplikáciu Bio-

logy Mitosis & Meiosis L v priečinku „Meiosis“ a „Learn“. Na základe 

interaktívneho videa v aplikácii skúste vymenovať, ktoré gaméty ste na 

obrazovke počas meiotického delenia videli. 

4. V aplikácii Biology Molecular Genetics L v priečinku „Replica-

tion“ a „Interaction“ si vyskúšajte proces denaturácie dvojzávitnice 

DNA. Skúste zároveň popísať v danom obrázku komplementaritu dusíka-

tých báz.  

5. Aký typ tkaniva, pri ktorom je aj popis jeho mikroskopickej štruk-

túry, čiže jeho jednotlivé časti, ste našli v aplikácii 3D Biology +? Vyme-

nujte tieto časti v slovenskom jazyku. V aplikácii máte nápovedu v anglic-

kom jazyku.  

6. V aplikácii Histology Guide si nájdite epitelové tkanivo a skúste 

opísať na základe vyobrazených štruktúr charakteristiku tohto tkaniva. 

Súčasťou akého orgánu ľudského tela je vyobrazené tkanivo? 

7. Popíšte základnú stavbu živočíšnej bunky. 
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8. Ktoré časti živočíšnej bunky obsahujú genetickú informáciu a kde 

sa v bunke nachádzajú? 

9. Ktoré organely živočíšnej bunky sú potrebné na proteosyntézu 

(tvorbu bielkovín)? 

10. Aká je funkcia centiol? 

11. Akým typom delenia vznikajú dcérske somatické bunky u člove-

ka? Jednoducho proces opíšte? 

12. Vysvetlite proces meiózy. 

13. Aký je rozdiel medzi hyperpláziou a hypertrofiou pri somatickom 

raste? 

14. Aký je rozdiel medzi replikáciou DNA a proteosyntézou? Opíšte 

oba procesy. 

15. Z ktorých častí sa skladá DNA? 

16. Vysvetlite komplementaritu reťazcov DNA. 

17. Vysvetlite pojem „semikonzervatívna replikácia“. 

18. Vysvetlite pojem „apoptóza“. 

19. Definujte pojem „tkanivo“. 

20. Vymenujte typy tkanív a opíšte ich základnú funkciu. 
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3 
    FYLOGENÉZA A ONTOGENÉZA – 

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÝCH 

POJMOV  

Somatický rast a vývin detí je súčasťou procesu ontogenézy, indivi-

duálneho vývinu jednotlivca od oplodnenia až po smrť. Naproti tomu 

fylogenéza je historický vývoj človeka po milióny rokov. Tieto dva poj-

my je potrebné rozlišovať, aj keď medzi obidvoma procesmi existujú vzá-

jomné vzťahy. V nasledovnej kapitole preto uvádzame bližšiu charakte-

ristiku oboch procesov, ako aj ich vzájomný vzťah. 

3.1  Fylogenéza 

Fylogenéza (evolúcia) je historickým vývojom každého druhu (orga-

nizmu), ktorý prebiehal cestou zdokonaľovania, resp. prispôsobovaním 

sa druhu podmienkam prostredia. Na základe analýzy doterajších poznat-

kov môžeme formulovať niekoľko všeobecných fylogenetických zákonov 

(Drobný a Drobná, 2004): 

Zákon adaptácie – fylogenetickú zmenu vždy podmieňuje prispô-

sobenie sa podmienkam prostredia. 

Zákon monofýlie – všetky druhy organizmov, súčasné aj vyhynu-

té, majú spoločného predka. 
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Zákon korelácie – v organizme všetky časti spolu súvisia, čiže 

adaptačná zmena jedného orgánu podmieni zmeny celého organizmu. 

Zákon ireverzibility evolúcie – orgány, ktoré sa v priebehu evo-

lúcie zmenili, nevrátia sa k svojmu predchádzajúcemu stavu. 

Zákon diferenciácie a integrácie – evolúciu sprevádza diferenci-

ácia organizmov alebo ich častí. Diferenciáciou sa zvyšuje zložitosť 

organizmu. Súčasne prebieha integrácia, teda zvyšuje sa podriaďova-

nie sa častí celku. 

Zákon rekapitulácie (Haeckelov biogenetický zákon) – ontoge-

néza je skrátenou fylogenézou. V raných štádiách ontogenézy, najmä 

v embryonálnom období, sa vytvárajú niektoré tvary a orgány fylo-

genetických predkov. 

Normálna dĺžka trvania ľudského života a postupné striedanie štádií 

alebo fáz individuálneho vývinu je veľmi prísne určené fylogenetickým 

programom a druhovými osobitosťami druhu Homo sapiens. Samotný 

vývoj človeka (hominizácia) prebehol na vrchole vývoja primátov v dru-

hej polovici treťohôr. Telesné zmeny v priebehu hominizácie zaraďujeme 

do troch funkčných komplexov (Drobný a Drobná, 2004): 

1. Funkčný komplex hominizácie (hornej končatiny a ramenné-

ho pletenca). 

2. Funkčný komplex hominizácie (dolných končatín a panvy). 

3. Funkčný komplex hominizácie (lebky). 

K tomu môžeme ešte doplniť komplex ruky, ktorej funkčná zmena 

prebiehala počas celej evolúcie primátov a dosiahla vrchol ku koncu ho-

minizačného a začiatkom sapientačného procesu. Hominizačný komplex 

dolných končatín a panvy sa týka anatomicko-funkčných zmien súvisia-

cich s dvojnohou chôdzou – bipédiou. Hominizačné anatomicko-funkčné 

zmeny lebky a ruky súvisia so spätnou väzbou medzi zdokonaľujúcou sa 

činnosťou ruky a rozvojom mozgu (Thurzo, 1998). 

Sapientácia je následne proces vývoja človeka sprevádzaný vývo-

jom mozgu, myslenia a psychiky. V rámci anatomickej prestavby ide naj-
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mä o zväčšovanie sa mozgovej časti lebky, zmenšovanie sa tvárovej časti 

(redukcia nadočnicového valu na obočné oblúky, zmenšovanie zubov) 

a vývoj bradového výbežku. Z hľadiska sociokultúrneho dochádza k sys-

tematickému využívaniu ohňa, rozvoju rituálov a paleolitického umenia 

i rozsiahlym migráciám s následným osídlením všetkých obývateľných 

častí planéty (Thurzo, 1998). 

3.2  Ontogenéza 

Od svojho vzniku sa človek neustále mení: rastie, vyvíja sa, dospieva 

a starne. Tieto telesné zmeny jednotlivca od oplodnenia až po jeho smrť 

nazývame ontogenézou. V biológii dieťaťa sledujeme najmä telesné 

zmeny vekom a činitele, ktoré na sledované zmeny pôsobia. Sledované 

zmeny môžeme rozdeliť na rastové a vývinové. Pojmy rast a vývin posti-

hujú dva paralelné, od seba neoddeliteľné procesy. Rast postihuje proces 

zväčšovania sa telesných rozmerov, či už tela ako celku alebo jeho častí. 

Ide o súbor kvantitatívnych zmien, ktoré môžeme vyjadriť metricky (napr. 

v centimetroch). Rast je vyvolávaný rozmnožovaním buniek, ich zväčšo-

vaním a je podmienený tvorbou medzibunkovej (živej) hmoty, hlavne 

proteosyntézy (syntéza bielkovín), ktorá je determinovaná genetickou 

aktivitou RNA (pozri kap. 2, podkap. 2.2.). Vývin je proces, ktorý posti-

huje objavenie sa nových funkcií, resp. zdokonalenie už existujúcich 

funkcií. Je spojený s diferenciáciou tkanív jednotlivých systémov a s roz-

vojom ich činnosti. Vývin je súborom kvalitatívnych zmien organizmu 

a je pomerne ťažké tento proces merať (vyjadriť) akoukoľvek jednotkou 

miery. Vývin je podmienený viac diferenciáciou buniek na určitú aktivi-

tu, aj keď nemožno povedať, že by aj tu nehralo rozmnožovanie buniek 

významnú úlohu. Vývin môžeme chápať ako prudké, revolučné zmeny 

organizmu, kým rast ako súbor postupných zmien (Buchanec a kol., 2001; 

Drobný a Drobná, 2004).  

Základné zákonitosti rastu a vývinu môžeme zhrnúť do nasledov-

ných bodov (Drobný a Drobná, 2004): 
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a) sústavnosť a nadväznosť rastu a vývinu, 

b) nerovnomernosť rastu a vývinu, 

c) existencia gradientov dozrievania, 

d) závislosť rastu a vývinu na veku, 

e) rýchlosť rastu, 

f) periodicita rastu a vývinu, 

g) dlhé trvanie obdobia rastu a vývinu u človeka, 

h) podmienenosť rastu a vývinu dedičnosťou a prostredím. 

Rast a vývin prebiehajú od oplodnenia sústavne až do ich ukonče-

nia, nie je možné tieto procesy zastaviť, prípadne zvrátiť za fyziologic-

kých podmienok. To znamená, že aj pri extrémne nevhodných podmien-

kach, v ktorých jednotlivec žije (napr. hlad), rast a vývin sú spomalené, 

ale prebiehajú. Následne telesné zmeny prebiehajú v určitom zákonitom 

poradí (v nadväznosti), pričom aj tu existuje určitá fyziologická variabi-

lita. Choroba v niektorých prípadoch môže podmieniť porušenie uvede-

ných zásad. 

Nerovnomernosť rastu a vývinu hovorí o tom, že jednotlivé orgá-

ny a časti tela nerastú a nevyvíjajú sa rovnako rýchlo, čo znamená, že sú 

v určitom čase na rôznej úrovni vývinu. 

V rámci nerovnomernosti rastu a vývinu existujú gradienty dozrie-

vania. Počas vnútromaternicového vývinu u človeka laterálne časti rastú 

pomalšie ako mediálne. V druhom prenatálnom mesiaci je rastová rých-

losť väčšia na hlave a v krčnej oblasti ako v dolnej časti trupu (cefalo-

kaudálny gradient), vyššia je na chrbtovej ako na prednej strane trupu 

(dorzo-ventrálny gradient), väčšia je v častiach končatín bližších k rame-

nu a panve ako časti predlaktia a predkolenia (proximo-distálny gradi-

ent). Ako prenatálny rast pokračuje, tieto gradienty sa obracajú opačne. 

Napriek existujúcej fyziologickej variabilite dosiahnutá úroveň rastu 

a vývinu je v podstate funkciou veku. Činitele prostredia však môžu in-

tervenovať a meniť stupeň tejto závislosti. 
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Rastová rýchlosť nie je počas celého obdobia ontogenézy rovnaká 

– mení sa. Veľkú rastovú rýchlosť počas vnútromaternicového obdobia 

vysvetľuje skutočnosť, že všetky bunky sa prudko delia. Lineárny rast 

(napr. rast výšky tela) sa približne do 6. mesiaca intrauterínneho obdobia 

zvyšuje, potom sa postupne spomaľuje. Toto spomaľovanie je prerušené 

dvoma zrýchleniami: prvým okolo veku zaškolenia (5 – 7 rokov veku), 

druhé je pubertálne rastové zrýchlenie.  

Rast a vývin neprebiehajú rovnomerne, prejavuje sa tu určitá časo-

vá a miestna periodicita, to znamená, striedajú sa obdobia rýchlejšieho 

a pomalšieho rastu a obdobia, kedy organizmus, resp. jeho časti, rastú 

viac do dĺžky s obdobiami, kedy rastú viac do šírky. 

Pre druh Homo sapiens je charakteristický relatívne pomalý, ale dlho 

trvajúci rast a vývin do dosiahnutia dospelosti. 

Rast a vývin sú podmieňované dvoma komplexnými skupinami či-

niteľov: dedičnosťou a prostredím. Väčšina znakov pri raste a vývine 

je z hľadiska dedičnosti podmienená akciou mnohých génov s malým 

účinkom, ktoré sa sčítavajú (polygénna, multifaktoriálna dedičnosť). Ge-

netická informácia sa realizuje využitím regulačných mechanizmov, spo-

čiatku bunkových, ku ktorým neskôr pristupujú centralizované regulačné 

mechanizmy (CNS a endokrinný systém). Endokrinná aktivita je v pod-

statnej miere regulovaná genetickou informáciou. Prostredníctvom CNS, 

ktorá spracováva podnety z vonkajšieho prostredia, je endokrinná aktivi-

ta riadená aj prostredím (využitím hypofýzo-hypotalamického systému), 

pričom prostredie môže aj priamo pôsobiť na endokrinnú aktivitu orga-

nizmu (napr. obsah jódu a činnosť štítnej žľazy).  

Švédsky auxológ Karlberg rozložil rastovú krivku v detskom veku 

matematicky do troch oddelených aditívnych, čiastočne sa prekrývajúcich 

komponentov: I (Infancy), C (Childhood) a P (Puberty) – trojkomponen-

tný model rastu ICP. Infantilný rastový komponent, ktorý nezávisí od 

účinku rastového hormónu, nastupuje v druhej polovici prenatálneho 

(vnútromaternicového) vývinu a predstavuje príspevok k rastu dieťaťa 

po jeho narodení. Komponent dozrieva pred 3. až 4. rokom života. Druhý 
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(detský) komponent C začína pôsobiť v skupine zdravých detí už pred 

ukončením prvého roka života. Je spojený s činnosťou rastového hormó-

nu a má spomaľujúce tempo až po dosiahnutie dospelej veľkosti. Kom-

ponent P (pubertálny) reprezentuje fázu rastu v puberte, zrýchľuje sa do 

veku najväčšej rastovej rýchlosti (PHV – Peak Height Velocity), výrazne 

súvisí s PHV a spomaľuje sa až do ukončenia rastu. Tento model je v sú-

lade s endokrinnou reguláciou rastu a vývinu. C komponent závisí od 

rastového hormónu a od hormónov štítnej žľazy. P komponent reprezen-

tuje efekt pohlavných hormónov a I komponent nezávisí od rastových 

hormónov a jeho riadenie nie je plne objasnené (Krásničanová a Zemko-

vá, 1991, Laczo a kol., 2013).  

3.2.1  Neurohumorálna regulácia rastu a vývinu 

Regulačným centrom rastu je medzimozog, v ktorom na seba nad-

väzujú endokrinné a nervové procesy. Rast je stimulovaný aj rastovými 

faktormi syntetizovanými zväčša priamo v tkanivách, kde pôsobia. Poj-

mom rastový faktor sa rozumie každá substancia, ktorá je schopná vy-

volať proliferáciu (rast, rozmnožovanie) alebo diferenciáciu buniek. Sú 

to látky prevažne polypeptidického charakteru, ktoré nadväzujú na pôso-

benie hormónov. Niektoré rastové faktory sú stimulované (aktivované) 

klasickými hormónmi – STH stimuluje syntézu rastových faktorov po-

dobných inzulínu, hormóny štítnej žľazy stimulujú tvorbu epidermálneho 

rastového faktora a nervového rastového faktora v mozgu a pod. Regu-

lácia rastu je teda výsledkom zložitého procesu, ktorý zahŕňa hypotala-

mový uvoľňovací faktor, hypofýzové tropné hormóny, endokrinné žľazy 

a rastové faktory v tkanivách. Rastové faktory pôsobia v rámci koordi-

novaného rastu od embryogenézy až po starobu (Buchanec a kol., 2001; 

Javorka a kol., 1996). 

Ak hovoríme o endokrinnej podmienenosti telesného rastu a vývinu, 

zvyčajne sa obmedzujeme na úlohy hormónov hypofýzy, štítnej žľazy, 

kôry nadobličiek a gonád, ktoré priamo svojou aktivitou stimulujú alebo 

inhibujú spomínané procesy. Pre normálny rast a vývin sú však nevy-
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hnutné aj ďalšie hormóny, bez ktorých fyziologického účinku by sme si 

ťažko vedeli predstaviť normálny priebeh uvedených procesov. Niektoré 

hormóny (rastový hormón, prolaktín, inzulín, tyroxín) ovplyvňujú široké 

spektrum tkanív, kým iné pôsobia na špecifický cieľový orgán (Drobný 

a Drobná, 2004).  

Hypofýza je riadená neurohumorálnymi látkami z hypotalamu (re-

leasing faktory), ktoré regulujú produkciu a vyplavovanie hormónov 

predného laloku hypofýzy. Všetky hormóny hypofýzy sú vylučované 

epizodicky, ale rytmicky v priebehu 24 hodín (Drobný a Drobná, 2004).  

Predný lalok hypofýzy (adenohypophysis) vylučuje 6 hormónov 

(Dylevský, 2000; Čalkovská a kol., 2017):  

1. STH – rastový hormón,  

2. glandotropné hormóny (pôsobia na endokrinné žľazy podriadené 

hypofýze):  

a) TTH – tyreotropný, štítnu žľazu stimulujúci hormón, 

b) ACTH – adrenokortikotropný, kôru nadobličiek stimulujúci 

hormón, 

3. gonádotropné hormóny (stimulujú činnosť pohlavných žliaz):  

a) FSH – folikul stimulujúci hormón, vyvoláva dozrievanie 

folikulov u žien, povzbudzuje spermiogenézu u mužov, 

b) LH – luteinizačný hormón, urýchľuje dozrievanie vajíčka 

a tvorbu žltého telieska u žien, u muža stimuluje tvorbu a udržuje 

hladinu testosterónu, 

c) LTH – luteotropný hormón – prolaktín, podporuje produkciu 

progesterónu v žltom teliesku, pripravuje prsné žľazy na produkciu 

mlieka.  

Zadný lalok hypofýzy (neurohypophysis) uskladňuje 2 hormóny 

vznikajúce v hypotalame (Murgaš, 2006; Čalkovská a kol., 2017): 

1. ADH – adiuretín, antidiuretický hormón, vazopresín, reguluje 

spätnú resorbciu vody v obličkových kanálikoch, 
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2. oxytocín – uvoľňuje sa iba v prípade potreby, povzbudzuje 

hladké svalstvo maternice ku kontrakcii a vyvoláva pôrod, spôsobuje 

sťahy buniek mliečnej žľazy pri dojčení.  

Rast jednotlivca závisí od primeranej sekrécie rastového hormónu, 

ale tiež od schopnosti príslušných tkanív odpovedať na stimuláciu rasto-

vého hormónu. Rastový hormón má významnú úlohu v riadení a koordi-

nácii rastu kostí a mineralizácie, ako aj homeostázy obsahu minerálnych 

solí v krvi počas detstva a adolescencie. Rastový hormón stimuluje rast 

kostí pôsobením na chondrocyty (bunky kostnej chrupavky) dovtedy, kým 

sú epifyzárne štrbiny otvorené. V detstve aj dospelosti má anabolický 

efekt, čo znamená, že podporuje rast orgánov a proteosyntézu (tvorbu 

bielkovín). Tvorbu rastového hormónu regulujú hypotalamové somatoli-

beríny a somatostatíny. Zvýšená tvorba rastového hormónu v detstve sa 

prejaví nadmerným vzrastom (gigantizmus) v dospelosti, zhrubnutím 

kostí a zväčšením akrálnych častí tela (akromegália). Nedostatok rastové-

ho hormónu v detstve vedie k zaostávaniu v raste (nanizmus) (Drobný  

a Drobná, 2004; Čalkovská a kol., 2017). 

Štítna žľaza je pravdepodobne druhá vo významnosti pre rast. Hor-

móny štítnej žľazy (T4 – tyroxín, T3 – trijódtyronín,) sú nevyhnutné pre 

tvorbu RNA, ich prítomnosť v bunkách stimuluje aj syntézu bielkovín 

a majú významnú úlohu pre diferenciáciu tkanív a významnou mierou 

pôsobia na rast počas celého obdobia do dosiahnutia dospelosti. Spolu 

s pohlavnými hormónmi majú esenciálnu úlohu pri kostnom vývine a ras-

te. Vo vzťahu k rastovému hormónu majú doplňujúcu úlohu: pri ich chý-

baní je rastový hormón pomerne málo účinný. V prenatálnom období je 

význam hormónov štítnej žľazy veľký, hlavne v súvislosti s maturáciou 

mozgu, ale tiež aj s vývinom kostí. Ďalší hormón štítnej žľazy tyrokal-

citonín zvyšuje ukladanie vápnika do kostí (čím tlmí jeho odbúravanie  

z kostí) a znižuje hladinu kalcia v krvi (čiže tlmí vylučovanie vápnika 

obličkami). Exogénny kalcitonín (napr. lososí) sa používa v liečbe oste-

oporózy (Slaný, 2014; Drobný a Drobná, 2004; Čalkovská a kol., 2017; 

Murgaš, 2006). 
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Limitujúcim faktorom pre normálny vývin kostí je parthormón, 

ktorý produkujú prištítne telieska, ktoré regulujú metabolizmus vápnika 

a fosforu. Účinok parathormónu na kostné tkanivo spočíva v aktivácii 

„odbúravacích buniek“ v kosti. Tieto bunky rozrušujú svojimi enzýma-

mi kostnú hmotu a uvoľňujú z kostí vápnik a fosfáty, ktoré prechádzajú 

z kosti do krvi. Parathormón stimuluje osteoklasty (bunky kostného tka-

niva zodpovedné za deštrukciu kostí), čím podporuje uvoľňovanie váp-

nika do krvi. Pri hyperparatyreoidizme dochádza k dekalcifikácii kostí, 

pridružené bývajú aj malformácie (Čalkovská a kol., 2017; Dylevský, 

2006). 

Kôra nadobličiek produkuje 3 skupiny steroidných hormónov, ktoré 

majú rôznu fyziologickú funkciu (Drobný a Drobná, 2004): 

Mineralkortikoidy (aldosterón), ktoré ovplyvňujú metabolizmus 

vody, sodíka a draslíka. 

Glukokortikoidy (kortizol alebo hydrokortizón), ktoré kontrolu-

jú rovnováhu uhľovodíkov a bielkovín, pôsobia na hladinu krvného 

cukru. 

Androgény, ktoré vyvolávajú maskulinizáciu, pôsobia na vývin 

penisu a prostaty, hrtanu, mazových a potných žliaz, podmieňujú  

rast pubického a axilárneho ochlpenia, brady a ochlpenia celého tela 

a stimulujú somatický rast. Nadobličkové androgény sú účinkom po-

dobné testosterónu, ktoré produkujú semenníky (malé množstvo aj 

vaječníky).  

Približne do polovice gestácie je hladina testosterónu u plodov chlap-

cov vysoká, po pôrode sa postupne znižuje. Uprostred gestácie sú preto 

plody chlapcov väčšie ako plody dievčat. Rozdiel sa postupne zmenšuje, 

do pôrodu však nezaniká. Normálna funkcia gonád je nevyhnutným pred-

pokladom normálneho rastu a vývinu. Pubertálna kastrácia sa prejaví 

slabším vytvorením svaloviny, väčším ukladaním tuku, dlhšími kosťami 

(podmienené chybou uzatvárania epifyzárnych štrbín) a zastavením line-

árneho rastu v puberte. Na kostné dozrievanie pôsobia aj estrogény, hor-

móny produkované vo vaječníkoch (počas tehotenstva aj v placente), 
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v malom množstve v kôre nadobličiek a v semenníkoch. Ich primárnou 

funkciu je feminizácia, vyvoláva rast prsníkov, maternice, maturáciu va-

gíny. Na stimulácii lobulo-alveolárnej formácii prsných žliaz, ale aj raste 

či blokácii estrogénového účinku na endometrium a stimulácii sekrécie 

endometriových žliaz sa podieľa progesterón produkovaný hlavne z va-

ječníkových žltých teliesok (v malom množstve aj v semenníkoch, v kôre 

nadobličiek, veľké množstvo z placenty) (Drobný a Drobná, 2004). 

Inzulín je účinný metabolický hormón. Pankreas (Langerhansove 

ostrovčeky) dobre secernuje inzulín už koncom tretieho trimestra vnút-

romaternicového obdobia. Jeho najvýznamnejšou funkciou je transport 

glukózy (znižuje hladinu cukru v krvi) a aminokyselín cez bunkovú mem-

bránu (zvyšuje tvorbu bielkovín) (Drobný a Drobná, 2004; Dylevský, 

2000). 

Je zrejmé, že endokrinná kontrola rastu a vývinu v puberte je značne 

komplikovaná. V tomto období sú pohlavné steroidy najvýznamnejšie 

modulátory rastu a vývinu. Kľúčovú úlohu pri spustení puberty a jej ria-

dení má hypotalamus. Tvorí sa tu novoobjavený hormón kisspeptín, kto-

rý spúšťa nárazové (najmä nočné) vyplavovanie gonádotropínov v hypo-

fýze, tie zvýšia vylučovanie pohlavných hormónov v semenníkoch, vaječ-

níkoch a nadobličke. Začnú sa objavovať sekundárne pohlavné znaky, 

typické pre pubertu. V produkcii pohlavných hormónov existujú výrazné 

intersexuálne rozdiely. Kým u dievčat narastajú postupne, u chlapcov 

vidíme prudké zvýšenie produkcie testosterónu v priebehu dvoch rokov. 

Ostatné hormóny však musia byť produkované súbežne, aby rast a vývin 

prebiehali normálne (Šašinka a Furková, 2007; Drobný a Drobná, 2004).  

V závere podkapitoly uvádzame niektoré endokrinopatie (hormonál-

ne poruchy), ktoré významne ovplyvňujú rast a vývin. K takýmto endo-

krinopatiám patrí: hypofyzárny nanizmus, hypofyzárny gigantizmus 

a akromegália, hypotyreóza (hlavne vrodená), Cushingov syndróm, Adi-

sonova choroba a i. 
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Hypofyzárny nanizmus  

Vo veľkej skupine hypofyzárneho nanizmu (trpaslíctva) rozlišujeme 

primárne choroby hypofýzy, nedostatočnosť hypofýzy spôsobená poru-

chami hypotalamu a rezistenciou na rastový hormón. Z klinického hľadis-

ka sa u pacientov s hypofyzárnym nanizmom vyskytuje proporčne malý 

alebo trpasličí vzrast. Oneskorený rast začína väčšinou okolo 2. roku ži-

vota a kostný vek sa značne oneskoruje. Inteligencia je normálna (Siegen-

thaler a kol., 1995). 

Hypofyzárny gigantizmus a akromegália 

Ak sú deti normálne veľkých rodičov extrémne vysoké, môže mať 

ich vysoký vzrast inú ako normálnu familiárnu geneticky podmienenú 

príčinu. Eoinofilné alebo chromofóbne adenómy hypofýzy nadmernou 

tvorbou rastového hormónu (STH) vyvolávajú u detí hypofyzárny gigan-

tizmus. Ak nadmerná tvorba STH nastane pred pubertou, v dobe, kedy 

sú epifizárne štrbiny ešte otvorené, dochádza k hypofyzárnemu obriemu 

vzrastu (gigantizmu), po uzavretí epifyzárnych štrbín(po ukončení rastu) 

sa vyvinie akromegália. Môže byť prítomná aj kosekrécia STH s inými 

hormónmi, najčastejšie s prolaktínom. Pri akromegálii sa zvyšuje rast 

mäkkých častí tváre a akrálnych častí kostry a tela, vyčnieva brada, typic-

ký je predkus, mohutné nadočnicové oblúky, lopatovité ruky a predklo-

nené držanie tela.Zvýšenou mierou rastú aj vnútorné orgány, čo vedie 

k visceromegálii, takže je prítomný veľký jazyk, srdce, pečeň a slezina, 

obličky a hrubé črevo. Rast hrtanu je príčinou postupnej zmeny hlasu, 

ktorý sa stáva hlbokým. Rast chrupiek v kĺboch a medzistavcových plat-

ničkách vedie ku generalizovanej artróze a ku kyfóze chrbtice (Slaný, 

2014; Kršek, 2011; Siegenthaler a kol., 1995).  
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Vrodená (kongenitálna) hypotyreóza 

Vrodená hypotyreóza je charakterizovaná poruchami rastu a dozrie-

vania. V novorodeneckom a dojčenskom veku vstupuje do popredia ne-

ochota dojčiat piť, zápcha, únava, nápadná potreba spánku, nedostatočná 

pohyblivosť. Názvom endemický kretenizmus označujeme stav, ktorý 

vedie k vzniku prenatálnej a perinatálnej nedostatočnosti štítnej žľazy, 

a to predovšetkým následkom nedostatku jódu (v oblasti endemickej stru-

my). Dochádza k nezvratným poruchám CNS a kostry. Hypotyreóza 

v detskom veku vyvoláva poruchy rastu, oneskorené dozrievanie kostí, 

poruchy vývinu zubov a zreteľné obmedzenie psychomotoriky. Pri hypo-

tyreotickej strume u dieťaťa je potrebné pátrať po geneticky podmienenej 

poruche syntézy hormónov štítnej žľazy (Siegenthaler a kol., 1995). 

Ide o autozomálne recesívne ochorenie s výskytom od 1 : 4 500 do 

1 : 7 000 obyvateľov. Pre svoju vysokú frekvenciu v našej populácii a ne-

bezpečenstvo vzniku trvalého poškodenia jednotlivca sa preto vykonáva 

neonatálny skríning (od r. 1985). V prípade pozitívneho nálezu je potreb-

ná trvalá, celoživotná suplementácia jednotlivca hormónmi štítnej žľazy 

a často aj jódom (Slaný, 2014).  

Cushingov syndróm, hyperkortizolizmus 

Ide o vzácne ochorenie, postihnuté sú prevažne ženy v strednom 

veku (4 : 1). Z patologického hľadiska je základom chronická hyperkor-

tizolémia (tvorba kortizolu je značne zvýšená). Príčinou môže byť buď 

zvýšená hypofyzárna tvorba ACTH alebo nádor nadobličkovej kôry ne-

závislý na ACTH. Dnes je najčastejším dôvodom dlhodobé podávanie 

kortikoidov, napr. pri autoimunitných ochoreniach, pri onkologickej lieč-

be, u alergikov a pod. (Siegenthaler a kol., 1995; Slaný, 2014). 

Vzhľad pacientov je typický: mierna obezita predovšetkým trupu, 

okrúhla tvár, dvojitá brada, často hirzutizmus (nadmerné ochlpenie) 

a akné. V dôsledku svalovej atrofie štíhle končatiny kontrastujú s mier-

nou obezitou trupu. Je charakterizovaný tzv. centrálnym typom obezity 
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– obezita je na trupe, šiji, bruchu, naopak končatiny sú tenké, svaly atro-

fické (Siegenthaler a kol., 1995; Slaný, 2014).  

 

Addisonova choroba 

Addisonova choroba je následkom primárneho chronického zlyha-

nia nadobličkovej kôry (dôsledkom je nedostatok kortizolu). Sekundárna 

nedostatočnosť nadobličkovej kôry je spôsobená hypofunkciou predného 

laloka hypofýzy alebo hypotalamu. Častým príznakom je zhnednutie ko-

že, príp. sú prítomné hnedé škvrny hlavne na miestach vystavených svetlu 

a tlaku, pigmentované sú aj dlaňové ryhy a sliznice (hlavne v ústach, v ob-

lasti genitálu a prsných dvorcov). Takmer vždy sa stretávame s úbytkom 

telesnej a psychickej výkonnosti, čo je dôsledok hypotenzie (Siegentha-

ler a kol., 1995).  

3.2.2  Vplyv prostredia na rast a vývin 

Pod pojmom prostredie rozumieme súhrn všetkých negenetických 

činiteľov, ktoré pôsobia na človeka pred narodením, pri pôrode a po na-

rodení. Môžu mať charakter fyzikálny, chemický alebo biologický, pri-

čom u človeka významnú úlohu majú aj činitele spoločenské. Faktory 

prostredia, ktoré už podmieňujú vznik vrodených vývinových chýb (mal-

formácií), nazývame teratogény. Príčiny vrodených malformácií sú zvy-

čajne rôzne a sú výsledkom interakcie medzi genetickými činiteľmi a či-

niteľmi prostredia. Citlivosť rastúceho organizmu na činitele vonkajšie-

ho prostredia nie je počas celého obdobia do dosiahnutia dospelosti rov-

naká. Obdobiami najvyššej vnímavosti na tieto podmienky sú v postna-

tálnom období prvé dva roky života a puberta (Drobný a Drobná, 2004). 

K materským faktorom patria také činitele vonkajšieho prostredia, 

ktoré pôsobili na zárodok a plod (pred narodením dieťaťa) a ich nosite-

ľom alebo prenášateľom je organizmus matky. Patria k nim nasledovné 

činitele: veľkosť pôrodného kanála matky, parita, vek matky, výživa mat-
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ky, zdravotný stav matky, fajčenie, užívanie liekov a alkoholu, prípadne 

návykových látok počas gravidity. 

U živorodých organizmov, aj u človeka, je veľkosť novorodenca 

determinovaná veľkosťou pôrodného kanála matky a veľkosťou orgánov, 

v ktorých prebieha prenatálny vývin plodu. Po vyplnení maternice plod 

spomaľuje svoj rast, o čom svedčí aj to, že úhrnná hmotnosť novorodenca 

z viacpočetných pôrodov (dvojčatá, trojčatá a pod.) sa približne rovná 

pôrodnej hmotnosti jedného novorodenca. Čím je gravidita dlhšia, tým 

je novorodenec väčší. Veľkosť novorodenca je tak čiastočne ovplyvnená 

aj geneticky (nízke matky majú približne o 8 % nižšie deti ako matky 

vyššie a ťažšie). Menšie matky mávajú nielen menšie deti, ale častejšie 

rodia predčasne. Rastovú retardáciu môže spôsobiť zníženie hmotnosti 

a povrchovej plochy placenty alebo tzv. infarkt placenty. Okrem rastov-

ej retardácie sa môže vyskytnúť aj rastová akcelerácia, ktorá je 

najčastejšie familiárnym javom (niekoľko detí zdravej ženy má pôrodnú 

hmotnosť nad 5 000 g a sú zdravé) (Drobný a Drobná, 2004; Šašinka  

a kol., 2007; Machová, 2008; Buchanec a kol., 2001; Javorka a kol., 1996).  

Vplyv parity (počet predchádzajúcich pôrodov) je silnejší ako vek 

matky. Novorodenci z prvej tehotnosti bývajú ľahší ako ďalší súrodenci. 

Signifikantný vplyv parity sa prejavuje aj v období dospelosti. Prvoro-

dení sú všeobecne menší ako ich súrodenci. Menší novorodenci sa rodia 

veľmi mladým a starším matkám (rizikový vek ženy pre nízku pôrodnú 

hmotnosť jej novorodenca je menej ako 16 rokov a viac ako 35 rokov), 

ako aj pri viacpočetných tehotnostiach (Šašinka a kol., 2007; Hermanus-

sen, M., Hermanussen, B., Burmeister, 1998; Calda, 2004).  

V prenatálnom období hrá významnú úlohu aj výživa matky. Dôle-

žité je primerané množstvo potravy, ale aj jeho biologická hodnota, aby 

bol zabezpečený prísun stavebných aj energetických látok novorodenca. 

Gravidita následne pozmení metabolizmus matky. V prípade nedostatku 

potrebných látok v potrave je plod schopný kryť časť svojej potreby na 

úkor organizmu matky (napr. ak matka nemá v potrave dostatok železa 

alebo vápnika, plod ich odčerpá zo zásob matky, ich nízka hladina vyvo-
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lá u matky anémiu a zlú tvorbu kostí nielen u matky, ale aj plodu). Dlho-

dobé hladovanie zvyšuje výskyt potratov alebo predčasných pôrodov 

(Drobný a Drobná, 2004).  

Zdravotný stav matky v čase gravidity tiež zohráva významnú úlohu 

v podmieňovaní telesného stavu novorodenca. Endokrinné choroby, cho-

roby krvného obehu a niektoré ďalšie zhoršujú šance pre zdravý vývin 

dieťaťa. Napríklad novorodenci diabetických matiek majú väčšiu pôrodnú 

hmotnosť v porovnaní s ostatnými novorodencami, čo je výsledok hyper-

inzulinizmu plodu. Okrem toho, ak cukrovka matky nie je kompenzova-

ná, je až 4-krát väčšia pravdepodobnosť, že sa narodí malformované dieťa 

alebo hrozí hypoxia novorodenca, ktorá sa prejavuje skôr v oblasti dušev-

nej ako v telesnej. Vírus rubeoly spôsobuje v 2. až 8. týždni rôzne defor-

mácie srdca, mozgu, očí, sluchu. Takéto ochorenie matky môže byť indi-

káciou na prerušenie tehotenstva. Rubeola matky v neskoršom období 

gravidity môže tiež spôsobiť poškodenie plodu, ale toto riziko je už malé. 

V súčasnosti sa robia preventívne opatrenia proti ochoreniu očkovaním 

v druhom roku života a u dievčat ešte preočkovanie v 12. rokoch (Drobný 

a Drobná, 2004; Matejovičová a kol., 2014).  

Veľmi nebezpečné je ionizujúce žiarenie, ktoré pôsobí škodlivo na 

zárodok ešte pred uhniezdením v sliznici maternice a väčšinou spôsobu-

je jeho odumretie. Pokiaľ to nie je bezpodmienečne nevyhnutné, ženy 

v plodnom veku by nemali byť zbytočne ožarované, pretože doteraz nie 

je známa hraničná dávka žiarenia, ktorá poškodzuje zárodok alebo po-

hlavné bunky ženy (Matejovičová a kol., 2014).  

K rizikovým faktorom, ktoré negatívne pôsobia na vyvíjajúci sa plod 

v tele matky, patria aj ďalšie vonkajšie faktory, ako je fajčenie, lieky, 

alkohol, príp. návykové látky (Drobný a Drobná, 2004; Šašinka a kol., 

2007).  

Fajčenie ovplyvňuje krvný obeh plodu, vedie k zaostávaniu rastu 

plodu (priemerne je pôrodná hmotnosť týchto detí nižšia o 170 g) a zvy-

šuje riziko oxidačného poškodenia v dôsledku chronického nedostatku 
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kyslíka v krvi. U detí matiek fajčiarok je vyššie riziko výskytu syndrómu 

náhleho úmrtia (Kovács a kol., 2010).  

Lieky sa počas tehotnosti majú podávať pod prísnou lekárskou kon-

trolou. Odporúča sa, aby sa tehotné ženy vyhýbali farmakoterapii, ak to 

nie je nevyhnutné. Sú známe lieky, ktoré vyvolávajú závažné teratogén-

ne poškodenie (napr. fokomélie pri podaní talidomidu), miernejšie po-

škodenia však nemusia byť vždy dokázateľné. Nepriaznivé pôsobenie 

lieku sa môže prejaviť aj oneskorene – o niekoľko mesiacov až rokov. 

Príkladom toho je dietylstilbestrol, ktorý sa v minulosti podával pri hro-

zivých potratoch, a neskôr sa určila jeho asociácia s adenokarcinómom 

pošvy a krčku maternice u dievčat z týchto pôrodov počas adolescencie 

a dospelosti. Niektoré lieky prechádzajú cez placentu a môžu ovplyvniť 

vývin a rast plodu, ako aj pôrodnú adaptáciu novorodenca (Kovács a kol., 

2010).  

Alkohol spôsobuje metabolické zmeny, vedie k nedostatočnej čin-

nosti placenty a k vzniku vrodených chýb. Fetálny alkoholový syndróm 

sa prejavuje nízkou pôrodnou hmotnosťou, stigmatizáciou tváre, vrodený-

mi chybami srdca a neurologickými symptómami (Kovács a kol., 2010). 

Návykové látky (drogy) ohrozujú nielen tehotnú ženu, ale predovše-

tkým plod. Neonatálny abstinenčný syndróm sa manifestuje výraznými 

neurologickými symptómami, poruchou spánku, problémami s príjmom 

potravy, potením, zívaním, teplotami, hnačkami a vracaním (Kovács  

a kol., 2010).  

Vznik a objavenie sa malformácií závisí od súhry štyroch teratolo-

gických princípov (Drobný a Drobná, 2004): 

1. doba (čas) pôsobenia – podmieňuje typ malformácie, ak na-

stáva poškodenie zygoty, dochádza k odumretiu zárodku a potratu, 

ak je iba časť deliacich sa buniek poškodená, nepoškodené bunky ich 

nahradia a vývin pokračuje ďalej, v období 15. – 26. deň po oplodnení 

je embryo extrémne vnímavé na pôsobenie teratogénov. Teratogénny 

účinok v poslednom trimestri sa často prejaví až dlho po narodení, 

zvyčajne až v dospelosti, 
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2. podstata cudzorodého činiteľa a citlivosť zárodku na ňu, 

3. koncentrácia (intenzita) a doba pôsobenia cudzorodého čini-

teľa – príliš vysoká koncentrácia teratogénu môže spôsobiť smrť zá-

rodku, príliš nízka sa nemusí prejaviť, ak je však aj nízka koncentrácia 

teratogénu, ale pôsobí dostatočne dlho, účinok teratogénu sa kumulu-

je a malformácia sa prejaví, 

4. genetické charakteristiky jednotlivca, na ktorého pôsobí cudzo-

rodý činiteľ – napr. nie všetkým matkám, ktoré užívali v kritickom 

období Contergan, sa narodili poškodené deti. 

Ak teratogén pôsobil v čase, keď bola už štruktúra vytvorená, terato-

gén ju nemôže zmeniť (napr. ak je už vytvorená srdcová prepážka, tera-

togén ju nemôže prederaviť). 

Na telesný rast a vývin dieťaťa pred narodením vplývajú súbežne 

faktory prostredia a dedičnosť. Ako uvádza Buchanec a kolektív (2001) 

a Šašinka a kolektív (2007) podiel dedičnosti a prostredia na kolísaní 

pôrodnej hmotnosti novorodenca môžeme uviesť nasledovne: dedičná 

konštitúcia matky 20 %, dedičná konštitúcia plodu 18 %, zdravotný stav 

a výživa matky pred počatím 16 %, zdravotný stav a výživa matky počas 

tehotnosti 8 %, počet predchádzajúcich pôrodov 7 %, vek matky 1 % 

a rôzne intrauterínne vplyvy 30 %. 

Dôležitým obdobím, v ktorom môže dochádzať k poškodeniu dieťa-

ťa, je samotný pôrod (napr. hypoxia alebo anoxia, čím dochádza k po-

škodeniu mozgu). Vcelku sa však odhaduje, že poškodenie pri pôrode 

tvorí iba asi 1 % zo všetkých druhov poškodenia (Drobný a Drobná, 

2004).  

K faktorom, ktoré môžu zmeniť telesný rast dieťaťa po narodení, 

patria úrazy. Priame poškodenie mozgu a s tým súvisiaci mentálny de-

fekt následkom úrazu je pomerne vzácny. Pokiaľ sa vyskytuje mentálny 

defekt následkom úrazu po narodení, býva tento defekt mierny, častejšie 

sa prejavuje priame poškodenie mozgu úrazom poruchami správania 

a zmenami osobnosti. Mentálny defekt v niektorých prípadoch môžu vy-
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volať poruchy, ktoré postihujú dieťa po narodení. Najčastejšie to pozoru-

jeme pri zápaloch mozgu a mozgových obalov (Drobný a Drobná, 2004).  

Pri hľadaní súvislostí medzi sociálno-ekonomickou úrovňou a te-

lesným rastom a vývinom vidno, že deti pochádzajúce z rodín, v ktorých 

sú sociálno-ekonomické podmienky lepšie, sú po stránke telesného rastu 

a vývinu pokročilejšie. Tieto súvislosti môžeme pozorovať po dosiahnu-

tie optimálnej úrovne, ďalšie zvyšovanie sociálno-ekonomickej situácie 

v rodine už na dosiahnutú úroveň rastu a vývinu nevplýva. Súvislosť so-

ciálno-ekonomickej úrovne s dosiahnutou úrovňou telesného rastu a vý-

vinu je dokázaná, je výsledkom pôsobenia mnohých faktorov, ktoré je 

ťažké od seba oddeliť, nakoľko veľmi tesne vzájomne súvisia. K takýmto 

faktorom patrí výživa, lekárska starostlivosť, hygienické podmienky, za-

mestnanie a vzdelanie rodičov a pod. (Drobný a Drobná, 2004).  

Ďalším dôležitým činiteľom, ktorý pôsobí na fyziologický rast, je 

výživa dieťaťa. Primerané množstvo a optimálne zloženie potravy (bio-

logická hodnota) sú nevyhnutnou podmienkou zdravého rastu a vývinu. 

Dojčené deti rastú rýchlejšie ako umelo živené deti, a to najmä v prvých 

dvoch až troch mesiacov života, pričom sú štíhlejšie a pohyblivejšie. Pri 

extrémne zlých podmienkach (napr. vojny) pozorujeme výraznú rastovú 

retardáciu a zníženie telesnej hmotnosti (najmä úbytkom tuku). Dôležité 

je uvedomiť si, že pri dlhodobom hladovaní sa objavujú aj psychické 

zmeny a zvyšuje sa chorobnosť (Jurko a kol., 2009). 

Nevhodné podmienky prostredia pôsobia nielen retardujúco na miery 

veľkosti tela, ale postihujú aj morfológiu, resp. proporcionalitu stavby 

tela. Jednotlivé rozmery totiž nie sú rovnako citlivé na nepriaznivé pod-

mienky prostredia. Modifikovanie proporcionality býva podmienené už 

počas intrauterínneho obdobia, čo potvrdzujú pozorovania o zmene pro-

porcionality od narodenia detí pochádzajúcich zo zlého sociálno-ekono-

mického prostredia. Perinatálne obdobie a rané detstvo sú veľmi význam-

né pre zvýšenú citlivosť v súvislosti s proporcionalitou na zlé životné 

prostredie. Determinácia proporcionality je ukončená do 6. roku života, 
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po tomto veku už prostredie stráca schopnosť meniť pomer jednotlivých 

častí tela (Drobný a Drobná, 2004). 

Na telesný rast a vývin pôsobí nielen ochorenie matky, ale aj samot-

né ochorenie dieťaťa môže spôsobiť jeho retardáciu. Napríklad chronické 

dlhodobé ochorenie, ktoré postihuje organizmus ako celok, vyvoláva 

rastovú retardáciu. Medzi chronické ochorenia, ktoré spôsobujú rastovú 

retardáciu, patrí napr. hladovanie, mentálna anorexia, celiakia (Matejovi-

čová a kol., 2014). 

Z vonkajších faktorov rast negatívne ovplyvňuje veľká fyzická ná-

maha (ťažká práca detí, niektoré druhy športu a pod.). Napríklad gym-

nastky s náročným tréningom od detstva rastú pomalšie a dosiahnu men-

šiu konečnú výšku, plavkyne však rastú normálne. Neprimerané, jedno-

stranné či nadmerné zaťaženie, rovnako ako nekompenzované zaťaženie 

u športujúcich detí môže vyvolať následne vznik funkčných porúch pohy-

bového systému (Jurko a kol., 2009; Medeková a Majerík, 2009).  

Chybné držanie tela detí školského veku ako prejav funkčných po-

rúch pohybového systému úzko súvisia nielen s výrazným úbytkom pri-

rodzenej pohybovej aktivity, ale aj s vysokým podielom nadmernej sta-

tickej záťaže. Dynamická pohybová stimulácia ako výsledok pohybovej 

činnosti je výrazne obmedzená hlavne v čase nástupu detí do povinnej 

školskej dochádzky. Pôsobenie opakovaného vynúteného statického za-

ťaženia pohybového systému zo sedenia, udržiavania nemennej polohy 

po dlhší čas vyvoláva nesprávny pohybový návyk držania tela. Z tohto 

aspektu je dôležité vybrať primerané tréningové prostriedky u športujú-

cich detí, ako aj zvoliť optimálnu dĺžku športovej prípravy, ktorá bude 

predpokladom ich zdravého vývinu a rastu (Medeková a Majerník, 2009).  

Medeková (2009) zároveň uvádza, že dostatok primeranej pohy-

bovej aktivity počas detstva na druhej strane predstavuje prirodzený pro-

striedok zdravého vývinu detí a prevenciu vzniku tzv. civilizačných ocho-

rení, ako je obezita a funkčné poruchy pohybového systému. Dieťa 

s nadmernou hmotnosťou je často okrem zhoršenej telesnej zdatnosti 

a jej vplyvu na úroveň fyzického zdravia konfrontované so sťaženou 
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socializáciou, hlavne v rámci pohybových aktivít. Pre stanovenie rizika 

obezity u detí sa v klinickej praxi používajú rôzne metódy, napr. BMI 

index, AGR index, somatotypy a i. K týmto metódam, ako aj k samotné-

mu hodnoteniu telesného rastu a vývinu sa bližšie venujemev kapitole 6.  

Nedodržiavanie zdravého životného štýlu (ako napr. nedostatok po-

hybu, nadmerné prejedanie sa, nepravidelné stravovanie, potraviny s ne-

dostatočnou nutričnou hodnotou či nedostatok výživných látok v strave 

alebo dokonca hladovanie) môže viesť k závažným poruchám, ako je obe-

zita či podvýživa. V nasledujúcej časti si uvedieme hlavnú charakteristiku 

ochorenia, ktoré je výsledkom nezdravého životného štýlu, a to obezity. 

Uvádzame aj charakteristiku anorexie, aj keď v tomto prípade úbytok 

hmotnosti je výsledkom nedostatočného príjmu potravy v dôsledku reak-

tívnej psychózy. 

Primárna generalizovaná obezita (adipositas simplex) je väčšinou 

spôsobená nadmerným prísunom potravy, pričom významnú úlohu pri 

sladkostiach a alkoholických nápojov majú aj rodinné stravovacie návy-

ky. Od generalizovanej obezity musíme odlišovať choroby, ktoré sú spre-

vádzané lokalizovaným ukladaním tuku. Medzi osobami s normálnou 

hmotnosťou a obéznymi existujú plynulé prechody. Za obézne možno 

považovať osoby, ktorých hmotnosť prevyšuje normálnu (tabuľkovú) 

hmotnosť viac ako o 20 %. Obézni ľudia majú zreteľne kratšiu očakáva-

nú dobu života, pretože ich postihujú komplikácie ochorení, napr. koro-

nárna srdcová choroba, hypertenzia, diabetes mellitus II. typu, choleliti-

áza, artróza, dna. Asi jeden zo 100 obéznych prípadov patrí do skupiny 

pacientov so sekundárnou obezitou. K obezite najčastejšie vedú endo-

krinné poruchy (Siegenthaler a kol., 1995).  

Úbytok hmotnosti pri súčasne zvýšenom prívode potravy je typický 

pre malabsorpčné syndrómy, cukrovku, hypertyreózu a tyreotoxikózu. 

Úbytok hmotnosti následkom nedostatočného príjmu potravy pri reaktiv-

ných psychózach častý a výrazný chorobný obraz predstavuje anorexia 

nervosa. Anorexia nervosa sa u dievčat a mladých žien vyskytuje 10 až 

20-krát častejšie ako u mužov. Pri anorexii mentalis (nervosa) je primár-
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nym príznakom psychogénne nechutenstvo. Chronické hladovanie a zvra-

canie vyvolávajú často extrémne chudnutie. V chorobnom obraze sa ďalej 

vyskytuje amenorea, hypotenzia, bradykardia, precitlivenosť na chlad, 

nízka telesná teplota, hypometabolizmus, zápcha a sklon k hypoglyké-

mii. Diagnostickým kritériom pre anorexiu mentalis je predchádzajúci 

úbytok hmotnosti (25 % celkovej hmotnosti), prianie túto hmotnosť stále 

znižovať, začiatok pred 25. rokom života a nadmerná aktivita. Choroba 

sa môže však vyskytnúť aj u starších osôb a úbytok hmotnosti nemusí 

vždy dosiahnuť 25 % telesnej hmotnosti (Siegenthaler a kol., 1995).  

Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť telesný rast a vývin de-

tí, patria pravdepodobne klimatické podmienky, v ktorých sa dieťa vy-

víja (napr. nadmorská výška alebo sezónne variácie).Pri dlhodobom pô-

sobení klimatických faktorov môže dôjsť k adaptívnym zmenám, ktoré 

sa prejavia dedičnými morfologickými zvláštnosťami. 

Nadmorská výška negatívne koreluje s pôrodnou hmotnosťou práve 

tak ako s rýchlosťou dozrievania (čo však môže byť sprostredkovaný úči-

nok sociálno-ekonomických činiteľov). Ak porovnáme priemerné hod-

noty telesných rozmerov detí s rovnakou sociálno-ekonomickou úrovňou, 

výsledky z rôznych klimatických oblastí sa podstatne nelíšia. Znamená 

to, že deti z dobrých sociálno-ekonomických podmienok nie sú také vní-

mavé na pôsobenie klimatických činiteľov, a tiež, že klimatické činitele 

môžu do určitej miery maskovať pôsobenie sociálno-ekonomických čini-

teľov (Matejovičová a kol., 2014).  

Charakteristickým prejavom klimatických podmienok sú sezónne 

variácie dosiahnutej úrovne rastu a vývinu alebo prírastkov. Napríklad 

v miernom pásme pri pôrodnej hmotnosti a dĺžke sa minimum vyskytuje 

vždy v zime. V predškolskom období je prírastok výšky tela najväčší na 

jar, prírastok hmotnosti zasa na jeseň (Matejovičová a kol., 2014).  

Jankovská (2010) skúmala vplyv sezónnej rytmicity na somatický 

rozvoj žiakov základných škôl v banskobystrickom kraji. Zistila, že u detí 

staršieho školského veku (11 až 14-ročných žiakov, rovnako u chlapcov 

aj dievčat) bola dynamika vývoja rastových ukazovateľov najvyššia v ob-
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dobí tretieho merania (1. meranie bolo vo februári, 2. meranie v máji 

a 3. meranie v septembri). 

Matejovičová a kolektív (2014) pripomínajú, žestálenie sú známe 

príčiny a fyziologický mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa sezónne 

výkyvy realizujú. Niektorí autori sa snažia vysvetliť sezónnosť rýchlosti 

rastu a vývinu sezónnymi variáciami tkanivových potrieb: v zime deti 

dostávajú viac potravín podporujúcich rast v čase, keď sú znížené bazálne 

potreby, a v lete zase potraviny podporujúce osifikáciiu. 

Etnické faktory v raste a vývine sú spôsobované faktormi genetic-

kými, ale aj faktormi prostredia. Genetická variabilita medzi rôznymi 

populáciami existuje a týka sa nielen jednotlivých znakov a rozmerov 

dospelých, ale aj ciest, ktorými sa tieto znaky formujú, a toho, ako rast 

a vývin prebieha. U nás najvýraznejšie odlišnou etnickou skupinou sú 

Rómovia. Rómski novorodenci sú štatisticky významne ľahší a kratší ako 

ostatní slovenskí novorodenci. Dôvody však môžu byť ako genetické 

(svojim genofondom sú ešte stále bližšie hodnotám indickým ako európ-

skym), ale aj sociálno-ekonomické (Drobný a Drobná, 2004; Matejovi-

čová a kol., 2014). 

3.3  Vzdelávacie moderné technológie vo výučbe témy  

„Fylogenéza a ontogenéza – charakteristika 

základných pojmov“ 

K problematike fylogenézy (evolúcie) človeka môže byť nápomocná 

vzdelávacia mobilná aplikácia Human Evolution (2019). Aplikácia pri-

náša informácie o vývoji rodu Homo (Australopithecus afarensis. Homo 

habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Neander-

thal a Homo sapiens) v priebehu evolúcie 2 miliónov rokov. Aplikácia 

zároveň ponúka 3D rekonštrukciu výzoru jednotlivých druhov rodu 

Homo. 
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V rámci neurohumorálnej regulácie rastu a vývinu sú využiteľné 

vzdelávacie aplikácie s ponukou anatómie a fyziológie nervovej a endo-

krinnej sústavy človeka. Medzi aplikácie, ktoré ponúkajú informácie o da-

nej sústave samostatne, patria Nervous System Anatomy Pro. (2019), 

My Brain Anatomy (2019), Brain Anatomy Pro. (2019) alebo Endo-

crinology – Medical Dict. (2019). K podobným aplikáciám, ktoré vyu-

žívajú metódu rozšírenej reality, patria The Brain iExplore (2019), The 

Brain App (2019), Human Brain – Augmented Reality (2019) a VR 

Endocrine Glands Male APK (2019). Technológia rozšírenej reality je 

založená na integrácii virtuálnych obrazov do reálneho sveta, čiže realita 

je na rozdiel od ostatných mobilných aplikácií rozšírená o virtuálne 

prvky. Integrácia takýchto obrazov vzniká použitím mobilného zariade-

nia s fotoaparátom (tablet alebo mobilný telefón s operačným systémom 

android) (Ferko a Koreňová, 2015).  

Viaceré aplikácie, ktoré obsahujú orgánové sústavy ľudského tela, 

nevysvetľujú fungovanie hormonálnej sústavy ako samostatného celku. 

K takým aplikáciám, ktoré majú túto funkciu, patria napríklad aplikácie 

Human Anatomy & Physiology: Animated Videos (2019) a Anatomy 

and Physiology-Animated (2019). Aplikácieponúkajú okrem anatómie 

a fyziológie všetkých telových sústav aj funkciu endokrinného systému 

v podobe krátkych vzdelávacích videí.  

Obe orgánové sústavy v rámci všetkých telových sústav organizmu 

sa nachádzajú aj v aplikáciách Anatomy & Physiology of The Human 

Body (2019), Human Body Anatomy 3D – Free (2019), Anatomy 3D 

Atlas (2019) alebo Atlas of Human Anatomy Offline (2019). Všetky 

uvedené aplikácie ponúkajú vysvetlenie fyziologického fungovania ner-

vového a endokrinného systému ľudského tela.  

Súčasťou aplikácie Diseases and Disorders Guide (2019) sú infor-

mácie o nádorových ochoreniach mozgu, neurologických poruchách a en-

dokrinných ochoreniach. 
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Aktivity a úlohy s využitím moderných technológií 

1. Pomocou obrázkov v aplikácii Human Evolution opíšte a vysvet-

lite tretí hominizačný komplex anatomicko-morfologických zmien, ktoré 

viedli k vzniku Homo sapiens. 

2. V aplikácii The Brain iExplore, The Brain App a Human Brain – 

Augmented Reality, ktoré ponúkajú vyobrazenie anatómie mozgu v pro-

stredí rozšírenej reality,identifikujte štruktúru, ktorá sa svojou činnosťou 

podieľa na regulácii rastu. Následne túto funkciu opíšte. 

3. Ktorý orgán modelu rozšírenej reality aplikácie VR Endocrine 

Glands Male APK nepatrí do endokrinnej sústavy a vysvetlite, prečo je 

tento orgán zaradený v aplikácii do hormonálneho systému. 

4. V alikácii Anatomy and Physiology-Animated sledujte video 

„Thyroid gland“. Skúste na základe animovanej nápomoci vysvetliť, ako 

sa zúčastňujú hormóny štítnej žľazy na regulácii rastu a vývinu. 

5. Ktoré z endokrinopatií, ktoré ponúka aplikácia Diseases and 

Disorders Guide, spôsobujú výraznú rastovú retardáciu? 

6. Vymenujte 6 fylogenetických zákonov. 

7. Vysvetlite fylogenézu podľa fylogenetických zákonov. 

8. Opíšte anatomicko-funkčné zmeny, ktoré viedli k vzniku druhu 

Homo sapiens. 

9. Aký je rozdiel medzi fylogenézou a ontogenézou? 

10. Aký je rozdiel medzi rastom a vývinom? 

11. Opíšte základné zákonitosti rastu a vývinu. 

12. Vysvetlite podstatu neurohumorálnej regulácie rastu a vývinu. 

13. Vymenujte hypofýzotropné hormóny. 

14. Akým spôsobom ovplyvňuje rastový hormón rast? 

15. Vymenujte hormóny endokrinných žliaz a opíšte ich hlavnú 

funkciu. 
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16. Ktoré ochorenia patria k endokrinopatiám a aký je to typ poru-

chy? 

17. Vymenujte materské faktory, ktoré vplývajú na rast plodu. 

18. Vysvetlite pojem „teratogén“. 

19. Od akých teratologických princípov závisí objavenie sa vrode-

ných vývinových chýb? 

21. Ktoré z materských faktorov môžeme zaradiť medzi teratogény? 

22. Skúste pomocou aplikácie 123 Baby, ktorá ponúka interaktívne 

3D vyobrazenie jednotlivých vývinových štádií zárodku a plodu, popísať, 

v ktorom čase prenatálneho obdobia môžu najčastejšie vznikať vrodené 

vývinové chyby srdca a končatín. 

23. V aplikácii Pediatric Disease and Treatment nájdite a opíšte 

vrodené vývinové chyby, ktoré môžu vzniknúť pôsobením teratogénov 

počas vnútromaternicového vývinu plodu. 
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4  
CHARAKTERISTICKÉ ZMENY RASTU 

A VÝVINU POČAS ONTOGENÉZY 

Pred opisom telesných zmien jednotlivca je dôležité vedieť, v akom 

období ontogenézy k nim dochádza. V nasledujúcej tabuľke č. 1 uvádza-

me rozdelenie ontogenézy do jednotlivých etáp podľa vekového a funk-

čného kritéria do obdobia adolescencie, kedy je rast a vývin najvýraz-

nejší. 

Tabuľka 1  

Rozdelenie ontogenézy do etáp (Drobný a Drobná, 2004) 

Obdobie Časové kritérium Funkčné kritérium 

PRENATÁLNE 

OBDOBIE 

0 – 280 dní po oplodnení od oplodnenia po pôrod 

Vajíčko 0 – 14 dní  

Zárodok (embryo) 14 až 63 dní  

Plod (fetus) od 9. týždňa po pôrod  

PERINATÁLNE 

OBDOBIE 

280. deň po oplodnení narodenie 
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Tabuľka 1 ‒ pokračovanie 

Rozdelenie ontogenézy do etáp (Drobný a Drobná, 2004) 

Obdobie Časové kritérium Funkčné kritérium 

POSTNATÁLNE 

OBDOBIE 

  

Novorodenec 

 

do 4. týždňa do odpadnutia 

pupočníka a zahojenia 

jazvy 

Dojča do konca 1. roku do prerezania 1. 

mliečneho zuba 

Batoľa 

 

do 3. roku do ovládnutia chôdze 

 

Predškolský vek do 6. roku do prerezania 1. 

trvalého zuba 

Mladší školský vek do 10. roku do objavenia sa 

druhotných pohlavných 

znakov 

Starší školský vek 

(puberta 
do 16. roku do nástupu menarché, 

resp. prvej polúcie 

Adolescencia do 18. roku do dosiahnutia 

optimálnej výkonnosti 

4.1  Prenatálne obdobie – základy blastogenézy 

a organogenézy  

Zmeny prebiehajúce v prenatálnom období sú zvlášť výrazné, či už 

hovoríme o raste alebo vývine. Priemerná dĺžka trvania prenatálneho 

obdobia je 38 týždňov (9 kalendárnych alebo 10 lunárnych mesiacov). 

Prvé dva mesiace vnútromaternicového vývinu označujeme ako zárod-

kové (embryonálne) obdobie. V tomto období prvých 21 dní prebieha 

blastogenéza, vznik zárodkových listov (ektoderma, endoderma a mezo-

derma). Na blastogenézu nadväzuje organogenéza, počas ktorej sa zo 
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zárodkových listov vytvoria základy orgánov. Tkanivové dozrievanie 

a nadobúdanie definitívneho tvaru a funkcie pokračuje aj po ukončení 

zárodkového vývinu počas plodového (fetálneho) obdobia (Drobný 

a Drobná, 2004; Kapeller a Pospíšilová, 2001).  

Počas plodového obdobia pokračuje značne rýchly rast plodu (za 9 

mesiacov približne 50 cm dĺžky tela). Rastová rýchlosť sa ku koncu vnú-

tromaternicového obdobia spomaľuje. Približnú veľkosť plodu môžeme 

vypočítať podľa veku v lunárnych mesiacoch nasledovne: do 5. lunárne-

ho mesiaca sa dĺžka orientačne rovná druhej mocnine čísla mesiaca a od 

6. mesiaca sa dĺžka rovná násobku čísla 5 a čísla mesiaca (napr. 4. mesiac: 

4
2
 = 16 cm alebo 7. mesiac: 7 x 5 = 35 cm (Jurko a kol., 2009). 

Oplodnenie je impulz pre začiatok rastu a vývinu, ktorý trvá približ-

ne do dvadsiateho roku života. Oplodnením vajíčka, to znamená splynu-

tím ženskej (vajíčka) a mužskej pohlavnej bunky (spermie), vzniká nový 

jednotlivec. Oplodnené vajíčko nazývame zygota, ktorá obsahuje 23 pá-

rov, t. j. 46 chromozómov. Počas dozrievania pohlavných buniek prebieha 

v nich redukčné bunkové delenie (meióza), ktorej cieľom je zmenšenie 

počtu chromozómov na polovicu (23), aby pri oplodnení mohla vzniknúť 

zygota s počtom 46 chromozómov. Kým spermie sa v mužských pohlav-

ných žľazách vytvárajú takmer celý život počnúc pubertou, u žien je 

tvorba vajíčok obmedzená na obdobie menarché, ktoré trvá od puberty 

po klimaktérium (približne od 13. do 48. roku) (Drobný a Drobná, 2004).  

Oplodnené vajíčko – zygota sa začne vo vajcovode počas transportu 

do maternice deliť, najprv na 2 bunky (blastoméry), potom na 4, 8, 16 

buniek, ktoré vytvárajú morušovitý tvar morulu. Ešte pred vstupom do 

maternice sa bunky moruly usporiadajú tak, že vytvoria dutý loptovitý 

útvar blastocystu. Väčšina buniek blastocysty tvorí jej obal trofoblast. 

Vo vnútri blastocysty zostáva zhluk buniek prisadnutých k stene blasto-

cysty, z ktorých vzniká zárodok (embryo), a nazýva sa embryoblast (Pe-

trejčíková a Škovranová, 2015).  

Do maternice vstupuje zárodok vo forme blastocysty. Blastocysta 

nasadá na sliznicu maternice embryonálnym pólom. Enzymatickou čin-
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nosťou buniek obalu blastocysty dochádza k rozrušovaniu buniek sliznice 

maternice a k ponoreniu blastocysty do sliznice maternice (implantácia). 

Blastocysta sa normálne zahniezďuje do maternice v jej hornej tretine 

a zvyčajne do zadnej steny. Zahniezdenie na inom mieste (napr. vo vaj-

covode, na vaječníku, na brušných orgánoch alebo v dolnej časti mater-

nice) je abnormálne. Blastocysta sa v tomto čase vyživuje rozpustenou 

sliznicou maternice (Drobný a Drobná, 2004; Pospíšilová a kol., 2007).  

Počas zanorenia sa bunky cytotrofoblastu intenzívne delia, pričom 

časť buniek vstupuje do dutiny blastocysty a vytvára riedke tkanivo 

(mezoblast). Bunky mezoblastu v priebehu 8. dňa po oplodnení tvoria 

blanitý vačok (Heuserova membrána), ktorý nadväzuje na embryoblast. 

V tomto mieste sa začne diferencovať vnútorný zárodkový list (endo-

derma). V 13. dni blanitý vačok zvnútra obrastá endoderma, čím sa vy-

tvorí žĺtkový vačok. U človeka žĺtkový vačok nemá vyživovaciu funkciu 

a neskôr zaniká (Drobný a Drobná, 2004).  

Oddelením buniek embryoblastu od trofoblastu vzniká v embryo-

blaste dutinka – základ amnionovej dutiny, ktorá sa plní tekutinou, tzv. 

plodovou vodou. Funkciou plodovej vody je následne chrániť zárodok 

pred vyschnutím, uľahčiť udržiavanie stálej teploty a najmä chrániť zá-

rodok pred mechanickým poškodením. Z buniek embryoblastu, ktoré sa 

klenú nad amnionom, sa usporiadajú do viacvrstvového epitelu – ekto-

dermy. Endoderm a ektoderm vytvárajú spolu dvojvrstvový diskovitý 

útvar – zárodočný terčík (Kapeller a Pospíšilová, 2001; Drobný a Drobná, 

2004).  

V mezoblaste obklopujúcom zárodok neskôr vznikajú drobné dutin-

ky, ktoré nakoniec splynú do jednej dutiny (tzv. extraembryonálny coe-

lom – exocoelom; alebo tiež choriová dutina). Táto dutina zatlačí zhus-

tený mezoblast pod amnion, čím vzniká zárodkový stvol, ktorý sa neskôr 

v súvislosti s vývinom amnia a prednej brušnej steny mení na pupočnú 

šnúru. Približne v 14. dni sa na budúcom dolnom (chvostovom, kaudál-

nom) konci zárodkového terčíka medzi ektodermom a endodermom začí-
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na vytvárať tretí zárodkový list – mezoderma (Petrejčíková a Škovrano-

vá, 2015; Drobný a Drobná, 2004).  

So zmenami prebiehajúcimi vo vnútri blastocysty, dochádza k zme-

nám aj na jej povrchu, kde vyrastajú prstovité útvary, tzv. choriové klky. 

vonkajšieho obalu chorionu. Koncom embryonálneho obdobia sa na veľ-

kej časti povrchu chorionu klky vyhladzujú. Na zvyšnej tretine povrchu, 

ktorá je zrastená v stene maternice, sa klky rozrastajú, zväčšujú a vnárajú 

sa hlbšie do sliznice maternice. Týmto pevným spojením klkov so sliz-

nicou vzniká lôžko (placenta). Placenta zabezpečuje prevod živín a kys-

líka z krvi matky do krvi plodu a opačným smerom z krvi plodu do krvi 

matky odvod odpadových látok a CO2. Tvorí podobne ochrannú bariéru 

proti vniknutiu škodlivín z tela matky do tela plodu. Okrem toho má hor-

monálnu funkciu (produkuje choriogonádotropín, ktorý zabraňuje zániku 

žltého telieska v I. trimestri, a estrogén, ktorý zväčšuje maternicu, mliečne 

žľazy, spôsobuje hematologické zmeny a pôsobí na tráviaci, minerálny 

a vodný metabolizmus, po I. trimestri produkuje progesterón) a zásobnú 

funkciu (je zásobárňou glykogénu a vitamínov dôležitých pre rast plodu) 

(Drobný a Drobná, 2004; Matejovičová a kol., 2014; Machová, 2008, 

Roztočil a kol., 2017).   

V 18. – 19. dni vývinu sa mení tvar zárodkového terčíka z okrúhleho 

na hruškovitý: má širokú hlavovú a úzku chvostovú časť. Okolo 21. dňa 

sa začína amnion rozrastať a posúva sa cez okraje zárodkového terčíka. 

V 3. mesiaci už vypĺňa celú dutinu blastocysty, zrastie s choriom a vyplní 

celú dutinu amnia a maternice. V amnionovej tekutine (plodovej vode) 

zárodok pláva zavesený na pupočnej šnúre (Drobný a Drobná, 2004). 

Ďalší vývin zárodku počas organogenézy (od 22. dňa) sa uskutoč-

ňuje z existujúcich troch zárodkových listov (Pospíšilová a kol., 2007): 

Z ektodermu vznikajú v ďalšom období predovšetkým orgány, kto-

ré sprostredkúvajú kontakt organizmu s vonkajším prostredím: pokožka, 

vlasy, nechty, kožné žľazy, nervová sústava, zmyslové orgány, začiatok 

a koniec zažívacej trubice. 
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Z endodermu ďalej vznikajú vnútorné orgány slúžiace látkovej vý-

mene: epitel zažívacej trubice, žľazy tráviacej sústavy, dýchacie cesty, 

pľúca, štítna žľaza, močový mechúr. 

Z mezodermu vznikajú telesné blany (osrdcovník, popľúcnica, po-

brušnica), močovo-pohlavná sústava, priečne pruhované svaly a kosti. 

Mezoderma je najdôležitejšia vrstva, ktorá určuje, ktorý koniec embrya 

bude kraniálny a ktorý kaudálny. 

Z časti uvoľnených buniek zárodkových listov, hlavne z mezodermu, 

ktoré prechádzajú do štrbín, vzniká mäkké embryonálne tkanivo mezen-

chým, ktoré sa spoluzúčastňuje na vzniku niektorých orgánov (najmä 

srdce, spojivá, cievy a hladké svaly) (Drobný a Drobná, 2004).  

Na začiatku organogenézy je pozoruhodný vývin somitov (kuboidál-

ne nahromadenia buniek mezodermy, z ktorých vznikajú svaly a stavce), 

srdca, neurálnej ryhy a základných oddielov mozgu, neurálnej lišty a zá-

kladov vnútorného ucha a oka (Pospíšil a kol., 2001). 

Ľudský zárodok (embryo) koncom prvého mesiaca ešte nie je po-

dobné človeku. Podobá sa zárodku iných cicavcov. Má nápadne veľkú 

hlavu a na konci trupu chvostovú časť. Hlava je takmer rovnako veľká 

ako ostatné telo, ohnutá k brušnej strane. V krčnej oblasti vystupuje 5 

párov žiabrových oblúkov, ktoré sú významné pre vývin tváre a ďalších 

orgánov krčnej oblasti (jazylka, chrupavky hrtanu, útvary stredného 

ucha). Po stranách trupu sú plutvičkovité základy horných a dolných kon-

čatín. V druhom mesiaci sa postupne vytvára ľudská podoba, čo súvisí 

s vývinom tváre a diferenciáciou prstov na končatinách. Od druhého me-

siaca, v tzv. plodovom (fetálnom) období následne rastú všetky orgány, 

ďalej sa vyvíjajú a postupne vstupujú do funkcie. Plodové obdobie je 

ukončené pôrodom (Machová, 2008).  
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4.2  Perinatálne obdobie 

Perinatálne obdobie tvorí samotný pôrod, kedy sa plod mení na novo-

rodenca. Trvá 1. týždeň po narodení. Zmena prostredia pri pôrode kladie 

veľké nároky na novorodenca, najmä v týchto funkciách (Križan, 2004; 

Ďurišová a kol., 2011; Klíma a kol., 2016): 

 Novorodenec si sám reguluje telesnú teplotu. 

 Novorodenec musí prijímať a spracovávať potravu – zvyšuje sa 

energetický výdaj. 

 Novorodenec už sám dýcha. 

 Fetálny krvný obeh sa mení na krvný obeh novorodenca. 

 Zmeny v okysličovaní krvi podmieňujú zmeny zloženia krvi (vnú-

tromaternicový vývin vyžaduje pre dostatočný transport kyslíka 

nepomerne väčšie množstvo hemoglobínu, ako sa vyžaduje po pô-

rode, preto sa po pôrode prebytočné erytrocyty (červené krvinky) 

rozpadajú, pričom sa uvoľňuje žlté farbivo bilirubín – malá enzý-

mová aktivita pečene môže spôsobiť, že u niektorých novoroden-

cov vznikne fyziologická žltačka pri vzostupe hladiny bilirubínu 

v krvi, fyziologická žltačka sa nikdy neprejaví v prvých 24 hodi-

nách po pôrode a nevyžaduje liečbu, mizne asi do prvého týždňa 

života – väčšie komplikácie môžu nastať u nezrelých novoroden-

cov). 

U predčasne narodených, chorých alebo poškodených novorodencov 

je adaptácia na nové prostredie znížená na stupeň zodpovedajúci poško-

deniu. Samotné novorodenecké obdobie je spojené s vysokou morbiditou 

a mortalitou (Buchanec a kol., 2001). 

Vnútromaternicový vývin je ukončený pôrodom. Plod sa dostáva 

vývodnými pohlavnými cestami z matkinho tela von. Vypudenie plodu 

z maternice je spôsobené opakujúcimi sa sťahmi svaloviny maternice, 

ktoré sú vyvolané hormónom hypofýzy – oxytocínom. Tieto sťahy žena 
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pociťuje ako pôrodné bolesti. Pôrod má 3 doby (Machová, 2008; Beťko-

vá, Slamková, 2013):  

1. Doba otváracia – začína sťahovaním maternicovej svaloviny 

a končí otvorením krčka maternice.  

a) Latentná fáza – počas tohto obdobia dochádza k dilatácii 

krčka maternice na 3 cm, kontrakcie sú spočiatku slabšie, neskôr 

začínajú naberať na sile a intenzite, ich interval je okolo 5 minút.  

b) Aktívna fáza – krčok maternice sa rozširuje na 4 – 7 cm, 

kontrakcie majú frekvenciu okolo 3 minút a trvajú približne 45 

sekúnd a viac.  

c) Prechodná fáza – krčok maternice sa rozširuje na 8 – 10 

cm, kontrakcie sú silné, zjavujú sa v 2 – 3 minútových interva-

loch a môžu trvať aj viac ako 90 sekúnd.  

2. Doba vypudzovacia – kontrakcie sa stávajú pravidelnými a opa-

kujú sa v krátkych intervaloch, táto doba končí vypudením plodu cez 

pôrodný kanál. 

3. Doba placentárna – pôrod placenty, placenta sa odlúči od ste-

ny (sliznice) maternice a spolu s časťou sliznice maternice odchádza 

z pôrodného kanála. 

Po skončení tretej pôrodnej doby sa maternica rýchlo sťahuje a zmen-

šuje. Dĺžka pôrodu je rôzna. Prvorodičky majú dlhší pôrod, hlavne v prvej 

pôrodnej dobe. U viacrodičiek postupuje pôrod rýchlejšie. Plod je počas 

pôrodu najčastejšie ohrozený nedostatkom kyslíka (hypoxia), možnosťou 

poranenia a infekciou (Machová, 2008). 

Fyziologická gravidita sa vo väčšine prípadov končí v 38. – 42. týž-

dni pôrodom zdravého donoseného novorodenca. Pôrod (narodenie) živé-

ho alebo mŕtveho novorodenca ukončuje tehotnosť, ktorá trvala dlhšie 

ako 28 týždňov. Plod, ktorý po narodení alebo vybratí z matky nejaví 

známky života, ale váži najmenej 1000 g, je pôrodom mŕtveho dieťaťa. 

Ostatné ukončenia tehotnosti sa klasifikujú ako potraty (Šašinka a kol., 

2007). 
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Existuje niekoľko testov na posúdenie, či je dieťa donosené. Jedným 

z nich je test, pomocou ktorého hodnotíme tzv. znaky donosenosti plo-

du (Matejovičová a kol., 2014; Klíma a kol., 2016; Javorka, 2008): 

 pôrodná hmotnosť je nad 2500 g, 

 koža je hladká, ružová, elastická a bez lanuga (zvyšky iba na rame-

nách a lopatkách), 

 dobre vyvinutý podkožný tuk, 

 riasy aj vlasy majú ostré ohraničenie voči ostatným častiam povr-

chu tela, 

 nechty na rukách presahujú a na nohách dosahujú okraje prstov, 

 kosti lebky sú tvrdé, veľký a malý lupienok sa dajú nahmatať, 

 semenníky sú u chlapcov zostúpené do mieška, 

 u dievčat veľké pysky ohanbia prekrývajú malé pysky ohanbia. 

4.3  Postnatálne obdobie 

Postantálne obdobie začína pôrodom a končí smrťou jednotlivca. 

Počas tohto obdobia prebiehajú významné zmeny v tvare a funkcii prak-

ticky celého organizmu a jeho častí. S ohľadom na dĺžku a veľkosť zmien 

sa toto obdobie preto rozdeľuje na ďalšie jednotlivé časti (Drobný a Drob-

ná, 2004). 

4.3.1  Novorodenecké obdobie 

Novorodenecké obdobie začína prestrihnutím pupočníka a trvá do 

28. dňa. Priemerná hmotnosť novorodenca býva okolo 3500 g a priemer-

ná pôrodná dĺžka okolo 50 cm. Pri narodení sú chlapci dlhší a ťažší ako 

dievčatá. V prvých dňoch po narodení pozorujeme pokles hmotnosti no-

vorodenca, okolo 10. dňa veku novorodenec znovu dosahuje hodnotu 

svojej pôrodnej hmotnosti (Machová, 2008; Drobný a Drobná, 2004). 
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Veľkosť, ako aj hmotnosť novorodenca sú závislé od rôznych faktorov. 

Patrí k nim veľkosť pôrodného kanála matky, genetika, parita, vek matky, 

výživa matky, zdravotný stav matky, fajčenie, užívanie liekov a alkoho-

lu, prípadne návykových látok počas gravidity a etnická príslušnosť (pod-

kapitola 3.2.2. „Vplyv prostredia na rast a vývin“).  

Pre proporcionalitu tela novorodenca je charakteristická pomerne 

veľká hlava (1/4 dĺžky tela), relatívne krátke končatiny (1/4 dĺžky tela)  

a relatívne dlhý trup (1/2 dĺžky tela) (Drobný a Drobná, 2004).  

Medzi lebečnými kosťami sa u novorodencov nachádzajú na niek-

torých miestach väčšie väzivové plôšky nazývané lupienky (fonticuly). 

Už v novorodeneckom období zaniká zadný lupienok (fonticulus poste-

rior). Pre ďalší rast a vývin lebky má význam predný lupienok (fonticu-

lus anterior). Je vytvorený na mieste, kde sa šípový šev stretáva s venco-

vitým. Má tvar kosoštvorca a u novorodenca meria okolo 3,5 x 3,5 cm. 

V priebehu prvého roka života lebka prudko rastie. Rast a vývin lebky 

môžu byť narušené predčasným zrastom niektorého švu alebo aj retardá-

ciou rastu mozgu. Lebečné kosti rastú v smere kolmom na švy. Predčasný 

zrast jedného alebo viacerých švov potom spôsobuje, že kosti v tomto 

smere už nemôžu rásť. Dôsledkom sú zvláštne tvary mozgovej časti leb-

ky, ktoré sa všeobecne nazývajú kraniostenózy (Machová, 2008). 

Novorodencov je možné bezprostredne po pôrode zaradiť do sku-

pín, ktoré majú vysokú výpovednú hodnotu z hľadiska posúdenia prena-

tálneho vývinu. Všeobecne sa uplatňuje klasifikácia z dvoch hľadísk 

(Buchanec a kol., 2001): 

1. podľa dĺžky trvania gravidity: 

a) novorodenec narodený predčasne (nedonosený) – narodený skôr 

ako v 38. týždni tehotnosti, 

b) novorodenec narodený v termíne (donosený) – narodený medzi 

38. – 42. týždňom tehotnosti, 

c) novorodenec narodený po termíne (prenosený) – narodený po 42. 

týždni tehotnosti. 
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2. podľa vzťahu pôrodnej hmotnosti ku gestačnému veku: 

a) hypotrofický novorodenec – pod 5. percentilom hmotnosti pre 

daný vek, 

b) eutrofický novorodenec – medzi 5. – 95. percentilom hmotnosti 

pre daný vek, 

c) hypertrofický novorodenec – nad 95. percentilom hmotnosti pre 

daný vek. 

Novorodencov, ktorí sa narodia s pôrodnou hmotnosťou nižšou ako 

2500 g, zaraďujeme do skupiny detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou. 

Táto skupina detí nie je homogénna, možno ju rozdeliť na dve časti 

(Drobný a Drobná, 2004): 

1. Prvou skupinou sú deti, ktoré sa z rôznych dôvodov narodili pred 

termínom, sú ale s ohľadom na trvanie gravidity primerane veľké. Intra-

uterínny vývin bol prerušený pred jeho fyziologickým termínom ukonče-

nia (predčasníci). Deti tejto skupiny (pokiaľ predčasnosť nebola príliš 

veľká, resp. pôrodná hmotnosť nebola priveľmi nízka) zaostávajú v te-

lesnej veľkosti zväčša o čas, o ktorý sa skôr narodili. 

2. Druhú skupinu tvoria deti, ktoré sa narodili na čas, ale majú nízku 

pôrodnú hmotnosť (hypotrofici). Tieto deti sú s ohľadom na dĺžku trva-

nia gravidity malé (môžu sa narodiť aj pred termínom), nezrelé, ich intra-

uterínny vývin prebiehal spomalene. Túto skupinu tvoria tzv. rizikové 

deti, u ktorých sa častejšie vyskytujú rôzne vývinové chyby a ďalšie po-

ruchy. 

Novorodenec je bytosť prevažne so subkortikálnymi funkciami 

a s nedostatočnou funkciou mozgovej kôry. Prevažuje u neho reflexná, 

väčšinou nepodmienená činnosť (prítomnosť reflexov: hľadací, sací, pre-

hĺtací, Moorov – pri podtrhnutí podložkou vytvorí novorodenec pohyb 

končatín pripomínajúci objímanie, Babinského – ak podráždime dieťa 

na chodidle od päty smerom k prstom, roztiahne prsty do vejára, úchopo-

vý, tonický krčný, a i.; Križan, 2004; Šagátová, 2014; Ondriová a kol., 

2016).  
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Motorická aktivita sa sústreďuje na prijímanie potravy, vokalizač-

nú činnosť podmieňuje väčšinou hlad a vlhkosť. Priestorové zoznamo-

vanie sa deje prevažne ústami. Novorodenec venuje najväčšiu časť dňa 

spánku (až 20 hodín denne), potom uspokojeniu pokrmových, ale aj ci-

tových potrieb a sociálnej interakcii s matkou. Novorodenec však nie je 

iba „automatickým“ tvorom reagujúcim na silné a nepríjemné pocity, ale 

je aktívnou bytosťou, schopnou pamätať si a učiť sa od prvého dňa života 

(Javorka a kol., 1996). 

4.3.2  Dojčenské obdobie 

Dojčenské obdobie trvá do konca 1. roku života. Je to obdobie inten-

zívneho rastu a rozvoja motorických a psychických funkcií. Dieťa sa prvé 

mesiace života dojčí, čo je veľmi dôležité z hľadiska rozvoja jeho obran-

ných schopností, citového vývinu a správnej funkcie viacerých systémov. 

Kolostrum (mledzivo) sa tvorí už v priebehu tehotenstva a v prvých 

dňoch po pôrode v prsníku matky. Mledzivo je bohaté hlavne na tuk 

a dodáva tak aj pri malom množstve veľa energie. Okrem toho obsahuje 

množstvo obranných látok proti ochoreniam, kvôli čomu sa často nazýva 

„prvé očkovanie dojčaťa“ (Hartmannová, 2001).   

Veľký význam má aj samotné očkovanie. V prvých mesiacoch života 

je dieťa chránené pred niektorými chorobami pasívnym prenosom proti-

látok od matky v prípade, že matka tieto choroby prekonala. Časť proti-

látok sa prenáša materským mliekom. Dojča si však potrebuje vybudovať 

vlastný imunitný systém, a to aj prostredníctvom jeho kontaktu s choro-

bami. Humorálna a bunková imunita sú na oveľa nižšej úrovni ako u väč-

ších detí, preto choroby, ktoré u väčších detí a dospelých prebiehajú ľah-

ko, môžu byť pre dojča nebezpečné (Buchanec a kol., 2001).  

V tomto období pretrváva proporcionalita postavy novorodenca, kto-

rá sa vplyvom intenzívneho lineárneho rastu tela do dĺžky začína meniť. 

Za prvý rok života sa dĺžka tela priemerne zväčší o 50 % pôrodnej dĺžky 

(v prvom roku dieťa meria približne 75 cm). V dojčenskom období sa 
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výrazne mení aj tvar chrbtice. Pri narodení má novorodenec chrbticu 

v jednom oblúku. Okolo 3. mesiaca sa v súvislosti s dvíhaním hlavičky 

tvorí krčná lordóza. Keď dieťa okolo 6. mesiaca začína sedieť, ohýba sa 

mu chrbtica v hrudnej oblasti kyfoticky, tvorí sa hrudná kyfóza. V 11. až 

12. mesiaci veku, kedy sa dieťa učí stáť a chodiť, sa tvorí lumbálna lor-

dóza. Vzniknuté dvakrát esovité prehnutie chrbtice však nie je na konci 

prvého roku ešte ustálené a fixuje sa až s ukončením celého rastového 

obdobia (Drobný a Drobná, 2004, Machová, 2008).  

Jednou z najvýraznejších telesných zmien v tomto období je erup-

cia mliečneho chrupu, čím sa značne mení aj výraz tváre. Ako prvé sa 

začínajú prerezávať vnútorné dolné rezáky okolo 6. mesiaca života. Kom-

pletný mliečny dočasný chrup (I. dentícia) má 20 zubov: 8 rezákov (inci-

sivus – i1, i2), 4 očné zuby (caninus – c) a 8 stoličiek (molares – m1, m2). 

Býva vytvorený do 24 až 30 mesiacov. Začiatok prerezávania zubov je 

u jednotlivých detí pomerne rozdielny. Zúbky, vyskytujúce sa pri narode-

ní, sa nazývajú natálne. Tie, ktoré sa zjavia počas 1 – 30 dní po pôrode, 

neonatálne a dentícia do 4. mesiaca sa nazýva dentitio praecox. Príčiny 

natálnych zubov ešte nie sú objasnené. Neskoré prerezávanie zubov (den-

titio tarda) môžu spôsobiť endokrinné poruchy (hypotyreóza, hypogona-

dizmus) a dentitio praecox môže svedčiť o hyperfunkcii endokrinných 

žliaz alebo o poškodení CNS (Drobný a Drobná, 2004; Šašinka a kol., 

2007).   

Psychomotorický vývin v prvom roku života je veľmi intenzívny. 

Fyziologickým podkladom je rýchly vývin mozgu, zrenie jeho štruktúr 

a postupné vytváranie podmienených reflexov. Psychomotorický vývin 

je ovplyvnený dedičným základom, pre bohatý rozvoj podmienených 

reflexov má však nesmierny význam dostatok podnetov, ktorých zdrojom 

v tomto čase je predovšetkým matka. Bolo dokázané, že blízky kontakt 

s matkou v prvom roku života má vplyv nielen na psychický vývin, ale 

aj na telesný rast (Machová, 2008).  

Motorický vývin prebieha nasledovne. Po narodení dieťa reaguje 

len na veľmi silné podnety, často pohybom celého tela. Po týždni začína 
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otáčať hlavou za svetlom, v 2. mesiaci sleduje očami ukazovaný pred-

met, v 3. mesiaci pri polohe na bruchu drží vztýčenú hlavu, opiera sa 

o predlaktie a zdvíha čiastočne hrudník. V 6. mesiaci sa dokáže prevaliť 

z chrbta na brucho a medzi 6. a 8. mesiacom dieťa sedí. V 8. mesiaci sa 

pokúša lezením dostať z miesta na miesto, začiatkom 9. mesiaca sa pokú-

ša postaviť, koncom 1. roku už dokáže stáť, ak sa drží nejakého predmetu 

a súčasne sa pokúša chodiť.Môžeme teda povedať, že motorický vývin 

prebieha cefalokaudálne – od hlavy ku končatinám – zdvíhanie hlavičky, 

samostatný sed, státie s oporou, lezenie, prvé kroky s oporou; proximo-

distálne – od centra tela k periférii – prvé pohyby končatín v ramenných 

a bedrových kĺboch až po postupný prechod k prstom a ulnoradiálny – 

od malíčkovej strany dlane k palcovej strane – postupný prechod od dla-

ňového úchopu (4. mesiac) k precíznemu pinzetovému (9. mesiac) (Ma-

chová, 2008; Ondriová a kol., 2016). 

4.3.3  Batolivé obdobie 

Batolivé obdobie trvá od začiatku 2. roka do konca 3. roka. Názov 

je odvodený od nápadného znaku – neistej, batolivej chôdze. V 2. roku 

sa rastové tempo spomaľuje. V druhom roku dosahuje dieťa približne 

polovicu svojej výšky tela v dospelosti. V tomto období sa mení tvar 

hrudníka, prebieha tzv. oplošťovanie hrudníka (súdkovitý tvar hrudní-

ka sa mení na sploštený), to znamená, že sa relatívne viac zväčšuje šírka 

hrudníka v porovnaní s jeho hĺbkou (Machová, 2008; Drobný a Drobná, 

2004).  

V batolivom období prebieha intenzívne motorický a psychický vý-

vin: lezenie, chôdza, reč atď. Motorický a psychický vývin má až do 3. 

roku takú blízku vzájomnú súvislosť, že je možné na základe dosiahnu-

tého stupňa motorických zručností posudzovať aj úroveň psychického 

vývinu. Kvalita psychomotorického vývinu je značne závislá na podmien-

kach, v ktorých dieťa žije. V 2. a 3. roku sa batoľa zdokonaľuje v chôdzi. 

Pre toto obdobie je charakteristická veľká pohyblivá aktivita dieťaťa. 

Dieťa je neustále v pohybe, objavuje svoje okolie a priestorové vzťahy. 
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Pokiaľ dieťa ešte nechodí v 20. mesiaci, je potrebné toto zaostávanie po-

važovať už za patologické. V 3. roku života už dieťa dokáže chodiť po 

schodoch striedaním oboch nôh.V tomto období sa ukončuje myelinizá-

cia miechy, čo dáva možnosť ovládania análneho a ureterového zvierača. 

Deti plne ovládajú vyprázdňovanie moču a stolice väčšinou okolo 2,5 – 

3. roku (Machová, 2008; Šagátová, 2014). 

4.3.4  Predškolský vek 

Približne do 5. roku života je u dieťaťa málo rozvinuté chrbtové 

a brušné svalstvo, čím dieťa predškolského veku dosahuje charakteristic-

kú postavu, lopatky odstupujú dozadu a brucho vyčnieva dopredu. Medzi 

5. a 6. rokom veku môžeme pozorovať prvé obdobie vytiahnutosti, 

kedy sa objavuje zrýchlenie rastu končatín do dĺžky, vrstva podkožného 

tuku je menšia, preťahuje sa krk a trup sa rozdeľuje na brucho a hrudník. 

Toto zrýchlenie lineárneho rastu sa sleduje na biologické stanovenie pri-

meranosti dieťaťa pre zaškolenie tzv. filipínskou mierou. Pri tomto jed-

noduchom teste si má dieťa pravou rukou cez vrchol hlavy chytiť ľavú 

ušnicu, pričom hlava nesmie byť naklonená (Machová, 2008; Drobný 

a Drobná, 2004).  

Predpokladom úspešnosti v škole je tzv. školská zrelosť, ktorá však 

okrem telesného vývinu zahŕňa aj oblasť duševného (rozhodujúca je úro-

veň myslenia, vnímania a vyjadrovania), citového a sociálneho vývinu. 

Vyšetrenie vývinovej vyspelosti tak zahŕňa samotné pozorovanie dieťa-

ťa (správanie, reaktivita, kontakt, vzrušivosť), vyšetrenie motoriky, jem-

nej motoriky ruky, hry, pozorovanie sociálneho správania a reči, ako aj 

vyšetrenie vývinu myslenia a rozumových schopností (Machová, 2008; 

Buchanec a kol., 2001). 

Koncom predškolského obdobia alebo začiatkom školského veku sa 

začína prerezávať trvalý chrup (okolo 5. – 6. roku veku). Kompletný 

trvalý chrup (II. dentícia) má 32 zubov: 8 rezákov (I1, I2), 4 očné zuby 

(C), 8 črenových zubov (P1, P2 – premolares) a 12 stoličiek (M1, M2, M3). 
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Existujú dva spôsoby začiatku prerezávania sa trvalého chrupu (Drobný 

a Drobná, 2004): 

1. „I-typ“ – ako prvý sa prerezáva rezák (I1) na miesto mliečneho 

rezáka, teda ho nahradzuje. 

2. „M-typ“ – ako prvý trvalý zub sa prerezáva stolička (M1) za mlieč-

nym zuboradím, existujúce zuboradie teda doplňuje. 

V súčasnosti sa oba typy začiatku erupcie vyskytujú u nás približne 

rovnako často. Ukazuje sa, že deti s I-typom erupcie sú väčšie, ťažšie 

a celkovo vyspelejšie. Druhá dentícia sa kompletne prerezáva medzi 17. 

až 20. rokom (Machová, 2008; Šašinka a kol., 2007). 

Psychomotorický vývin je odrazom dozrievania mozgu. Myelini-

zácia nervových dráh v mozgu končí v 4,5 rokoch. Diferenciácia vrstiev 

mozgovej kôry vrcholí okolo 5. roku a definitívny pomer veľkosti moz-

gových lalokov sa upravuje až po 7. roku. Až vtedy je dokončený štruk-

turálny základ pre najvyššiu funkciu vyššej nervovej činnosti (Machová, 

2008).  

Z pedagogického hľadiska je dôležité rozhodnúť, či je dieťa ľavo-

ruké alebo pravoruké. Začiatky prejavov tejto základnej formy funkčnej 

laterality sú u dieťaťa závislé na stupni dozrievania CNS a jeho nervo-

vých dráh. Lateralita ruky sa najskôr začína prejavovať koncom prvého 

roku, ale u väčšiny detí až do 5. roku stále kolíše. Asi len u 30 % detí sa 

prejaví prevaha používania jednej ruky. U ostatných detí je ľavorukosť 

alebo pravorukosť tak málo výrazná, že striedavo používajú obe ruky 

(ambidextria). Na tieto deti však pôsobí pravoruké prostredie, takže v 5. 

roku sa asi 50 % detí prejavia ako praváci a iba 10 % ako ľaváci. Oboj-

rukosť u ostatných detí neskôr prejde v pravorukosť.Násilné precvičova-

nie ľaváka na praváka môže mať nepriaznivý vplyv najmä na rozvoj reči 

a jemnej motoriky a môže spôsobiť aj neurózu (Machová, 2008; Bucha-

nec a kol., 2001; Jurko a kol., 2009). 
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4.3.5  Školský vek 

Školský vek rozdeľujeme na dve časti: mladší školský vek a starší 

školský vek (pubertu). Po ukončení prvého obdobia vytiahnutosti nastáva 

obdobie relatívneho rastového pokoja. K najvýraznejším zmenám patrí 

prerezávanie ďalších zubov trvalého chrupu (Drobný a Drobná, 2004). 

Po nástupe do školy v mladšom školskom veku sa začína u niekto-

rých detí objavovať chybné držanie tela. Je to súbor odchýlok od správne-

ho držania tela, ktoré môže dieťa voľným svalovým úsilím ešte vyrovnať. 

Sú to chyby funkčné, bez štrukturálnych zmien na kostre. K chybnému 

držaniu tela patrí detský guľatý chrbát, vyčnievajúce lopatky a skoliotic-

ké držanie tela. Často sú dôsledkom náhleho obmedzenia pohybu pri 

začiatku povinnej školskej dochádzky, nesprávneho sedenia v školskej 

lavici, nedostatku pohybovej aktivity v mimoškolskom čase, celkovej 

únavy a niekedy aj jednostranného zaťažovania pri nosení ťažkej škol-

skej tašky v jednej ruke alebo zavesenej na jednom pleci. Chybné držanie 

tela, ktoré sa objaví neskôr na začiatku staršieho školského veku, nie je 

už možné vyrovnať aktívnym svalovým úsilím. Ide predovšetkým o sko-

liózu a kyfózu dospievajúcich. Rozdiel medzi chybným držaním tela 

a skoliózou je zjavný v predklone. Pri skolióze je zreteľný paravertebrál-

ny val, pri chybnom držaní tela ho nenachádzame (Machová, 2008; Jaku-

šová a kol., 2014). 

Bezprostredne pred začiatkom puberty sa objavuje prudké rastové 

zrýchlenie, hovoríme tu o predpubertálnej rastovej akcelerácii alebo 

o druhom období vytiahnutosti. Pravda prvou zmenou organizmu 

v tomto období je prestavba endokrinnej aktivity, ktorá podmieňuje ras-

tové zrýchlenie aj vývin druhotných pohlavných znakov. Predpubertál-

na akcelerácia sa objavuje skôr u dievčat ako u chlapcov (po 10. roku, 

u chlapcov po 12. roku, dolnou vekovou hranicou fyziologického nástu-

pu puberty u dievčat je 8 rokov, u chlapcov 10 rokov). Akcelerácia nepo-

stihuje všetky telesné rozmery súčasne, objavuje sa v tomto poradí: dol-

né končatiny, horné končatiny, šírka hrudníka, šírka panvy, šírka ramien, 

dĺžka trupu, hĺbkové rozmery trupu. Endokrinná aktivita podmieňuje 
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rastové zrýchlenie, neskôr však aj jeho spomalenie až zastavenie cestou 

uzatvárania epifyzárnych štrbín dlhých kostí (Machová, 2008; Drobný  

a Drobná, 2004).  

Približne koncom puberty a začiatkom dospelosti dosiahne ľudské 

telo aj maximum svojej kostnej hmoty (PBM). V priebehu ďalšieho ob-

dobia života sa jej množstvo už nezvyšuje. U dievčat nastáva vrchol mi-

neralizácie kostí medzi 14. až 16. rokom, zatiaľčo chlapci dosahujú tento 

vrchol priemerne vo veku 17,5 roka. Vrcholy nastávajú po období naj-

rýchlejšieho rastového prírastku a závisia od genetických daností. Nedo-

statočné dosiahnutie PBM v detstve a adolescencii je spájané s nárastom 

rizika vzniku osteoporózy a osteoporotických fraktúr v neskoršom živo-

te. Jedným z najvýznamnejších faktorov vplývajúcich na vznik PBM je 

vápnik. Je nevyhnutný pre fyziologický rast a vývin skeletu. Chronický 

deficit vápnika vyúsťujúci z neadekvátneho príjmu či chudobnej intesti-

nálnej absorpcie predstavuje jednu z hlavných príčin redukcie kostnej 

hmoty (Klabníková a kol., 2011; Košťálová, 2007).  

Svoju činnosť v tomto období zvyšujú aj niektoré žľazy s vonkajšou 

sekréciou (exokrinné žľazy), a to potné a mazové žľazy. Väčšia sekrécia 

mazových žliaz u niektorých detí spôsobuje akné (acne iuvenilis) (Ma-

chová, 2008). 

Ďalšími prejavmi pôsobenia endokrinnej aktivity je zvýraznenie 

sexuálneho dimorfizmu objavením sa druhotných pohlavných znakov. 

K druhotným pohlavným znakom patria: pubické ochlpenie (ochlpenie 

v okolí pohlavných orgánov a v okolí pubickej oblasti), rast prsníkov 

(pričom zdurenie prsnej žľazy sa môže objaviť aj u 20 % chlapcov (gyne-

komastia), neskôr sa u nich ďalší vývin preruší a pokračuje len u dievčat), 

axilárne ochlpenie (ochlpenie podpazušnej jamky), ochlpenie tváre (iba 

u chlapcov), telesné ochlpenie (hlavne u chlapcov v oblasti hrudníka 

a chrbta, u žien niekedy aj okolo prsnej bradavky), mutácia hlasu (rastom 

chrupiek hrtanu sa mení dĺžka a šírka hlasivkovej štrbiny, čo podmieňuje 

zmenu farby hlasu, stáva sa hlbší u chlapcov o oktávu, u dievčat o kvar-

tu). Druhotné pohlavné znaky sa objavujú u dievčat skôr ako u chlap-
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cov (približne o 1,5 až 2 roky skôr). V puberte nepozorujeme iba vývin 

druhotných pohlavných znakov, rastú a vyvíjajú sa aj pohlavné orgány 

(Drobný a Drobná, 2004; Šašinka a kol., 2007). 

Za najdôležitejší faktor pri spustení puberty sa pokladá hmotnosť 

dieťaťa. Fyziologické a somatické pubertálne zmeny sa spustia vtedy, 

keď dieťa dosiahne tzv. „kritickú hmotnosť“. Väčší príjem potravy zvy-

šuje hmotnosť a deti dosiahnu skôr kritickú hmotnosť, ktorá spúšťa endo-

krinné mechanizmy puberty. Mierna obezita tak môže spustiť včasný 

nástup puberty, nadmerná obezita, ale, naopak, nástup puberty tlmí (Ša-

šinka a kol., 2007). 

Ukončenie puberty dievčat signalizuje objavenie sa prvej menštruá-

cie (medzi 12. až 14. rokom, priemerne 2,5 roka po začatí puberty), diev-

čatá vstupujú do menarché.  

Počas menarché prebiehajú v organizme ženy pravidelné zmeny, 

ktoré sa odohrávajú približne v mesačnom rytme (27 – 33 dní), ktoré 

nazývame reproduktívny (menštruačný) cyklus. Tento cyklus je ria-

dený hormonálne z hypotalamu a adenohypofýzy. Počas cyklu sa tvoria 

vo vaječníkoch pohlavné hormóny, ktoré regulujú zmeny v maternici. 

Počas cyklu sa odohrávajú zmeny vo vaječníkoch (ovarium) – ovariálny 

cyklus i v maternici (uterus) – uterínny cyklus (Drobný a Drobná, 2004).  

Počas ovariálneho cyklu prebieha dozrievanie folikulov, v ktorých 

je umiestnené dozrievajúce vajíčko, vo vaječníkoch – tzv. folikulárna  

fáza. Folikulárne bunky produkujú hormón estradiol, ktorý vyvoláva pro-

liferačnú fázu v maternici. Folikulárna fáza končí približne 14. deň men-

štruačného cyklu uvoľnením zrelého vajíčka – tzv. ovulácia. Vajíčko je 

zachytené brušným koncom vajcovodu, kde sa stretáva so spermiami (ak 

došlo v tom čase k pohlavnému styku). Ak nedošlo k oplodneniu, neo-

plodnené vajíčko odumrie a je pasívne vajcovodom transportované do 

maternice. Vo vaječníku v mieste prasknutého folikulu sa vytvára žlté 

teliesko, ktoré pôsobí ako dočasná žľaza s vnútornou sekréciou a pro-

dukuje hormón progesterón – tzv. luteálna fáza (žlté teliesko – corpus 

luteum). Progesterón vyvoláva v sliznici maternice vznik sekrečnej fázy 
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a zabraňuje dozrievaniu ďalších folikulov vo vaječníkoch. Ak došlo  

k oplodneniu, žlté teliesko sa zväčší a zostáva hormonálne aktívne asi do 

polovice gravidity, ak nedošlo k oplodneniu, zaniká približne 21. deň 

menštruačného cyklu. Počas luteálnej fázy býva mierne zvýšená telesná 

teplota. Táto zmena telesnej teploty je pravdepodobne spôsobená termo-

génnym účinkom progesterónu na termoregulačné centrum v hypotalame 

(Drobný a Drobná, 2004; Višňovský, 2012). 

Počas uterínneho cyklu sa prvý deň po predchádzajúcej menštruá-

cii epitelizuje (zahojí) povrch sliznice maternice – tzv. regeneračná fáza. 

Nasleduje proliferačná fáza, počas ktorej sa zvyšuje (rastie) funkčná 

vrstva sliznice maternice a je vyvolaná vplyvom ovariálneho estradiolu. 

Trvá 6. až 14. deň menštruačného cyklu. Pod vplyvom hormónu žltého 

telieska progesterónu nasleduje 15. až 28. deň sekrečná fáza, počas kto-

rej sa sliznica maternice pripravuje na prijatie oplodneného vajíčka. Sli-

znica je silne prekrvená, maternicové žliazky sa predlžujú a začínajú 

svoju sekrečnú činnosť. Ak nedošlo k oplodneniu a implantácii vajíčka, 

žlté teliesko zaniká, končí jeho hormonálna činnosť, v dôsledku čoho 

dochádza ku kontrakcii tepničiek a žiliek sliznice maternice (ischemická 

fáza), tá je následne nedokrvená, ale presiaknutá, odumiera, praská, čím 

sa narušujú aj krvné cievy. Krv odteká aj spolu s odumretou odlupujú-

cou sa sliznicou maternice – tzv. menštruačná fáza (1. až 4. deň cyklu). 

Menštruačný cyklus počítame od začiatku menštruačnej fázy, lebo už 

vtedy začína dozrievať nový folikul a nové vajíčko vo vaječníku opačnej 

strany. Tento cyklus sa opakuje pravidelne celé reproduktívne obdobie 

s výnimkou období gravidity (Drobný a Drobná, 2004; Kapeller a Pospí-

šilová, 2001). 

Po vstupe do menarché hovoríme, že dievča dosiahlo pohlavnú zre-

losť. Toto vyjadrenie nie je celkom presné, pretože o dosiahnutí pohlav-

nej zrelosti by sme mali hovoriť iba vtedy, ak menštruácia je viazaná na 

predchádzajúcu ovuláciu, čo na začiatku menarché neplatí. Presné by bo-

lo, aby sme o pohlavnej zrelosti hovorili až vtedy, ak organizmus ženy 

je zrelý na donosenie zrelého novorodenca. Po vstupe do menarché sa 

rast dievčat do výšky prudko spomaľuje a veľmi skoro sa zastavuje. Od 
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nástupu menarché dievčatá narastú priemerne o 5 – 7 cm, typicky sa rast 

dlhých kostí ukončuje 2 roky od prvej menštruácie (Drobný a Drobná, 

2004; Jakušová a kol., 2014).  

Fyziologické ukončenie puberty u chlapcov nastáva pri prvej polú-

cii (samovoľný nočný výron semena), priemerný vek je okolo 15. roku 

(Machová, 2008; Drobný a Drobná, 2004).  

Pre obdobie staršieho školského veku je charakteristická rozkolísaná 

emocionalita, ktorá je odrazom náhlych hormonálnych zmien v súvislosti 

s pubertálnym vývinom, ktoré na mladý organizmus prinášajú nové vnú-

torné podnety a menia citlivosť na podnety vonkajšie (Machová, 2008). 

Pubertálny vývin môže u niektorých jednotlivcov vykazovať odchýl-

ky od normy. Ide predovšetkým o začiatok puberty. U dievčat sa asi 7-

krát častejšie ako u chlapcov objavuje tzv. predčasná puberta (puber-

tas praecox), ktorá začína už pred 8. rokom (u chlapcov pred 9. rokom). 

Vzhľadom na to, že rastové zmeny súvisiace s pubertou nastupujú u nich 

podstatne skôr, je celý rastový proces urýchlený. Dieťa v tejto dobe pre-

rastá svojich vrstovníkov, ale rastové chrupavky sa skôr uzatvárajú, a pre-

to je celé rastové obdobie skrátené. Do adolescenie vstupujú tieto dievčatá 

s definitívnou výškou, ktorá zostáva a je podpriemerná. Oneskorená 

puberta (pubertas tarda), ktorá začína až v adolescencii, má nástup pa-

tologicky retardovaný. Prejavuje sa malým vzrastom a neprítomnosťou 

druhotných pohlavných znakov. Jej príčiny môžu byť vážne (napr. nádor 

v oblasti hypofýzy, poruchy metabolizmu a i.), väčšinou však ide len 

o konštitučné spomalenie rastu a vývinu niektorých detí, ktoré zaostáva-

jú rovnomerne vo všetkých oblastiach somatického vývinu. Pri nástupe 

puberty hrajú dôležitú úlohu aj genetické faktory. Začiatok puberty u diev-

čat nastáva približne v tom istom veku, ako začala puberta jej matky. Po-

dobne to platí pre chlapcov (Košťálová, 2007; Machová, 2008). 
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4.3.6  Adolescencia 

Obdobie adolescencie začína dosiahnutím 15. roku a končí v 18. 

roku. Po dosiahnutí pohlavnej zrelosti nastáva obdobie relatívneho spo-

malenia rastu a vývinu. U dievčat rast končí okolo 16. roku, u chlapcov 

až okolo 18. roku života.V tomto období sa zvýrazňujú intersexuálne 

rozdiely: u mužov mohutnie hrudník a šírka ramien, pokračuje vývin 

terminálneho ochlpenia, u žien sa rozširuje panva, ukladá sa podkožný 

tuk na špecifických miestach (u dospelého muža tvorí tukové tkanivo asi 

15 % hmotnosti, u dospelej ženy asi 25 %), pokračuje u oboch pohlaví 

vývin sekundárnych pohlavných znakov. U dospelých žien je percento 

tuku dôležité pre oplodnenie a vynosenie dieťaťa. V priebehu puberty sa 

počet svalových buniek u chlapcov zvýši až 20-násobne, u dievčat len 

10-násobne. Svaly tvoria približne 40 % hmotnosti mužského tela, u žien 

je to 35 %. Rast sa končí asi v 25. roku života, pribúdanie hmotnosti 

zvyčajne pokračuje (Buchanec a kol., 200; Jurko et al., 2009). 

V súčasnosti môžeme pozorovať nápadnú tendenciu rastového a vý-

vinového zrýchlenia. Deti vo všetkých vekových skupinách rastú a vy-

víjajú sa rýchlejšie, čiže rast a vývin je u nich pokročilejší, ako bol u ich 

rovesníkov v minulosti (hovoríme o tzv. akcelerácii, napr. vstup do me-

narché nastáva u dnešnej populácií dievčat skôr). Okrem toho priemerné 

hodnoty telesných rozmerov súčasnej dospelej populácie sú väčšie, ako 

boli v minulosti (hovoríme o tzv. sekulárnom trende, napr. konečná 

telesná výška v dospelosti je u súčasnej generácii v priemere vyššia). 

Existujú však náznaky, že oba procesy sa po dosiahnutí určitej úrovne 

zastavia. Znamená to, že prítomnosť akcelerácie a sekulárneho trendu 

poukazuje na skutočnosť, že v populácií sa ešte nedosiahli optimálne 

podmienky, v ktorých by sa mohla realizovať individuálna genetická 

informácia pre rast a vývin. Keď sa takéto podmienky dosiahnu, oba 

procesy sa prestanú prejavovať.Najpravdepodobnejšou teóriou, ktorá 

vysvetľuje tento jav, je teória zvyšovania životnej úrovne (zmeny vo 

výžive – najmä zvýšenie množstva a biologickej hodnoty potravín – viac 

bielkovín, vitamínov, stopových prvkov, vyšší energetický príjem a so-
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ciálnoekonomické faktory – vplyv mestských aglomerácií, zlepšenie 

zdravotnej starostlivosti, zníženie počtu infekčných ochorení a pod.) 

(Buchanec a kol., 2001; Drobný a Drobná, 2004; Šašinka a kol., 2007).  

4.4  Vzdelávacie moderné technológie vo výučbe témy 

„Charakteristické zmeny rastu a vývinu  

počas ontogenézy“ 

Na priblíženie prenatálneho vývinu embrya a plodu slúži aplikácia 

Pregnancy Week by Week (2019). Okrem 3D a sono vyobrazenia em-

brya a plodu od 1. až po 41. týždeň tehotenstva poskytuje všetky infor-

mácie o telesných a fyziologických zmenách v tele matky počas celého 

obdobia gravidity. Vývin embrya a plodu v 3D vyobrazení od 2. do 40. 

týždňa tehotenstva prináša aj aplikácia 123 Baby (2019). Priebeh vnú-

tromaternicového vývinu plodu približuje študentom aj aplikácia VR 

Fetus in the Uterus apk (2019) prostredníctvom technológie rozšírenej 

reality, ktorá integruje virtuálne obrazy vývinu plodu do reálneho sveta. 

Užitočnou aplikáciou pre výučbu danej témy môže byť aplikácia Breast 

anatomy in 3D (2019), ktorá obsahuje informácie o anatómii a fyzioló-

gii ženského prsníka, ako aj proces dojčenia. 

Vplyv hormonálnej regulácie na telesné zmeny počas obdobia puber-

ty znázorňuje aplikácia Puberty Clues (2019).V aplikácii nájde študent 

informácie o vývine druhotných pohlavných znakov dievčat a chlapcov 

(axilárne, pubické ochlpenie, ochlpenie brady a hrudi u chlapcov, menar-

ché a polúcia, mutácia hlasu), vysvetlenie rastového zrýchlenia, ako aj 

popis zmien tvaru tela a emocionálnych zmien, ku ktorým dochádza po-

čas obdobia puberty. Aplikácie Female Anatomy 3d (2019) a Female 

Reproductive system: Internal Organs 3D (2019) zároveň približujú 

reprodukčný systém ženy využiteľný pri výučbe menštruačného cyklu, 

ktorý začína u dievčat práve v období puberty.  

Aplikácie Dental Anatomy (2019) a Dental Anatomy & Skull 

(2019) vysvetľujú problematiku vývinu 1. a 2. dentície. 
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Aktivity a úlohy s využitím moderných technológií 

1. Sledujte v aplikácii 123 Baby jednotlivé vývinové štádia embrya 

a plodu. Ktoré z gradientov dozrievania by ste vedeli popísať na základe 

3D vyobrazenia jednotlivých vývinových štádií? 

2. V priestore rozšírenej reality aplikácie VR Fetus in the Uterus apk. 

funkciou „Take Apart“ vyčleňte tie štruktúry, ktoré sú prítomné v tele 

matky iba počas gravidity. Vedeli by ste vysvetliť ich význam v rámci 

vnútromaternicového vývinu plodu? 

3. V aplikácii Breast anatomy in 3D sa preuňte do zložky „Breast 

Development“. Vyhľadajte v danej aplikácii druhotný pohlavný znak 

a opíšte jeho vývin. 

4. Vedeli by ste vyznačiť v aplikácii Puberty Clues, ktoré z uvedených 

znakov u dievčat a u chlapcov nepatria k druhotným pohlavným znakom 

a ktoré sú typické skôr pre obdobie adolescencie? 

5. Na základe pomocných interaktívnych videí v aplikácii Puberty 

Clues skúste popísať neurohumorálnu reguláciu predpubertálneho ras-

tového zrýchlenia. 

6. Z možností orgánov reprodukčného systému ženy v aplikácii Fe-

male Reproductive system: Internal Organs 3D alebo Female Anatomy 

3D vyberte tie štruktúry, ktoré priamo popisujú fázy menštruačného cyk-

lu. Vedeli by ste charakterizovať, ktoré zmeny menštruačného cyklu sú 

v aplikácii vysvetlené? 

7. V aplikácii Dental Anatomy & Skull funkciou „Dental Anatomy“ 

vyznačte typy zubov, ktoré sa nevyskytujú v 1. dentícii.  

8. Rozdeľte ontogenézu do jednotlivých etáp do 18. roku života. 

9. Vysvetlite rozdiel medzi blastogenézou a organogenézou. 

10. Vymenujte základné útvary, ktoré vznikajú pri delení oplodne-

ného vajíčka spermiou až do procesu implantácie do sliznice maternice. 

11. Kde vzniká plodová voda a aká je jej funkcia? 
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12. Z čoho vzniká pupočná šnúra? 

13. Z čoho vzniká placenta a aká je jej funkcia? 

14. Vymenujte 3 zárodočné listy a  typ orgánov, ktorý z nich princi-

piálne vzniká. 

15. Vysvetlite fyziologickú novorodeneckú žltačku. 

16. Opíšte pôrod. 

17. Vymenujte základné znaky donosenosti plodu. 

18. Čo sú to „kraniostenózy“? 

19. Aký je rozdiel medzi predčasníkmi a hypotrofickými novoroden-

cami? 

20. Ako sa mení tvar chrbtice od novorodenca do 1. roku života? 

21. Vymenujte zuby mliečneho chrupu I. dentície. 

22. Vysvetlite pojem „Filipínska miera“. 

23. Opíšte typy prerezávania trvalého chrupu. 

24. Vymenujte zuby trvalého chrupu II. dentície. 

25. Vysvetlite pojem „ambidextria“. 

26. Vymenujte druhotné pohlavné znaky. 

27. Kedy dochádza k druhému obdobiu vytiahnutosti a ako prebieha? 

28. Akým dejom je ukončená puberta u dievčat a akým u chlapcov? 

29. Opíšte menštruačný cyklus (zvlášť ovariálny a zvlášť uterínny). 

30. Vysvetlite pojem „akcelerácia“ a „sekulárny trend“. 
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5 
ANATOMICKO-FYZIOLOGICKÉ 

OSOBITOSTI TELOVÝCH SÚSTAV 

V DETSKOM VEKU 

V predchádzajúcej kapitole sme popisovali charakteristické zmeny 

rastu a vývinu dieťaťa podľa obdobia ontogenézy (čiže pred narodením, 

počas pôrodu a po narodení). V nasledujúcich podkapitolách si zrekapi-

tulujeme charakteristické zmeny rastu a vývinu jednotlivých sústav orga-

nizmu detí.  

5.1  Anatomické a funkčné osobitosti kostrového 

systému u detí 

Počas vnútromaternicového vývinu sa kosti tvoria z chrupkovitého 

alebo väzivového základu (osifikácia). Väčšina kostí vzniká z chrupav-

ky (chondrogénna osifikácia) a len kosti lebečnej klenby a časť kľúčnej 

kosti sú z väziva (desmogénna osifikácia). Proces osifikácie pokračuje aj 

po narodení a končí až v 20. – 25. rokoch. Kosti sú v mladosti a v priebe-

hu rastu pružnejšie (obsahujú viac vody – novorodenec 32 %, dospelý 

22 %; viac organických látok a menej anorganických) (Machová, 2008). 

Novorodenci majú zápästné kostičky chrupkovité a ich postupná 

osifikácia končí prakticky až v dobe dospievania. Proces kostnatenia zá-
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pästia končí v 10. – 13. roku, v 9. – 12. roku proces kostnatenia prstov 

ruky. Sledovaním počtu a veľkosti osifikačných jadier zápästných kostí 

určujeme kostný vek (pozri kapitola 6). Poznanie priebehu osifikácie je 

dôležité najmä pre pedagógov, pretože v závislosti na osifikácii sa vyví-

ja pevnosť ruky. Voľba záťaže ruky má byť primeraná veku. Jednotlivé 

úkony (písanie, kreslenie) majú trvať krátko, aby nenastala únava (Mate-

jovičová a kol., 2014). 

Chrbtica ako funkčne anatomický celok prekonáva po narodení rad 

zmien. V novorodeneckom období sa chrbtica prispôsobuje podložke, na 

ktorej dieťa leží. Približne v 3. mesiaci dieťa udrží hlavičku zdvihnutú 

ležiac na bruchu, čím vzniká prvé zakrivenie chrbtice, krčná lordóza. 

V 6. – 7. mesiaci začína samé sedieť, a tým sa formuje ďalšie zakrivenie 

opačného smeru, hrudná kyfóza. Koncom 1. roku už dieťa samé stojí 

a robí prvé kroky. Dochádza k formovaniu driekovej lordózy. V batoli-

vom a predškolskom veku nie je zakrivenie ešte stabilizované, preto sa 

dokončieva stabilizácia v mladšom školskom veku. Najneskôr sa stabili-

zuje drieková lordóza, ktorá sa upevňuje až v puberte. K fixácii dochádza 

v súvislosti s dokončeným vývinom svalstva. Rast dĺžky celej chrbtice 

je do 10 rokov pomerne pomalý a v jednotlivých úsekoch i nerovnomer-

ný. V období dospievania v súvislosti s urýchlením rastu celého tela sa 

výrazne zrýchľuje i rast chrbtice. Najväčšie rastové zmeny prekonáva 

práve driekový úsek, ktorého dĺžka do dospelosti sa zväčší asi štyri krát 

(Matejovičová a kol., 2014).  

Vývin tvaru kostry hrudníka súvisí predovšetkým s rozvojom dy-

chových funkcií. Hrudník rastie najintenzívnejšie v období pohlavného 

dospievania, kedy mohutnejú dýchacie svaly (Matejovičová a kol., 2014). 

Dynamika rastu mozgovej časti lebky je v prenatálnom živote znač-

ne väčšia ako dynamika rastu tvárovej časti lebky, čo súvisí s pomerne 

vysokým stupňom rastu a vývinu mozgu po narodení a s neskorším pre-

rezávaním zubov. V 1. roku života sa mozgová časť lebky značne zväčší. 

Rýchle rastové tempo trvá približne do 3 rokov, potom sa rast spomaľuje. 

V 6. rokoch dosahuje tvárová časť 80 % finálnej veľkosti a pubertálny 
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vývin je mierny. Proporcie mozgovej a tvárovej časti lebky zodpovedajú 

dospelému typu až v puberte. V čase narodenia sú medzi kosťami moz-

govej časti lebky ešte zvyšky väziva, ktoré postupne osifikujú a zostávajú 

iba úzke štrbiny švov umožňujúce ďalší rast lebečných kostí. Po narode-

ní môžeme tieto mäkké časti lebky, tzv. lupienky (fontuculus) nahmatať 

na hlavičke dieťaťa v mieste záhlavia. Zadný lupienok zarastá skoro po 

pôrode, predný lupienok najneskôr do 2 rokov (Machová, 2008; Matejo-

vičová a kol., 2014).  

Rast tela do výšky je ukončený ukončením rastu dlhých kostí. Ras-

tové chrupavky týchto kostí osifikujú úplne na konci puberty, preto rast 

končatín ďalej nie je možný. Rast chrbtice však ešte prebieha až do 30 

rokov (Matejovičová a kol., 2014). 

5.2  Anatomické a funkčné osobitosti svalového systému 

u detí 

Svalová sústava novorodencov tvorí iba 20 % celkovej telesnej hm-

otnosti. V období rastu sa podiel svalstva zvyšuje asi na jednu tretinu 

celkovej telesnej hmotnosti (u dospelého muža tvorí asi 40 % a u dospe-

lej ženy asi 30 – 35 % celkovej telesnej hmotnosti) (Machová, 2008; 

Matejovičová a kol., 2014). 

Detský svalový systém sa zásadným spôsobom nelíši od úpravy sva-

lov dospelého človeka. Vekové zvláštnosti svalovej sústavy spočívajú 

v stavbe, chemickom zložení, činnosti a stupni výkonnosti svalovej 

sústavy. Rozdiely sú, pochopiteľne, vo veľkosti svalových jednotiek 

a v proporciách svalových brušiek, proporciách svalov a šliach. Svaly 

dieťaťa sú bledšie, obsahujú viac vody (82 %), menej bielkovín a anor-

ganických látok, sú citlivejšie na poruchy látkovej premeny, hormonál-

ne poruchy a vzhľadom k svalom dospelých majú menšiu svalovú silu, 

a preto sa oveľa rýchlejšie unavia. Po období dospievania ubúda vo sva-

loch vody, pribúda bielkovín a anorganických látok (Machová, 2008; 

Matejovičová a kol., 2014). 
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V predškolskom období sa vyvíjajú hlavne veľké svaly. Až od 6. 

roku sa začína vyrovnávať nepomer vo vývine veľkých a malých svalov. 

Začínajú sa viac uplatňovať drobné svaly, a preto je možné začať aj s roz-

vojom jemnej motoriky ruky. Okolo 15. roku dochádza k prudkému roz-

voju drobných svalových skupín, a tým sa zdokonaľuje presnosť a súhra 

jemných pohybov. Dovtedy sa nesmú deti pri pracovnej činnosti preťa-

žovať, kreslenie, písanie a prácu s materiálom je nutné robiť krátkodobo 

a s väčšími prestávkami na oddych (Machová, 2008; Matejovičová a kol., 

2014).  

V staršom školskom veku svalstvo značne mohutnie, spresňuje sa 

pohybová koordinácia. Súčasne sa spevňuje väzivový aparát kĺbov a do-

končuje sa osifikácia kostí. Približne v 18. rokoch u chlapcov a v 16. ro-

koch u dievčat dochádza k vyrovnaniu disproporcií vo vývine kostry 

a kostrového svalstva a vytvára sa určitá optimálna rovnováha. Rozdiel 

v množstve svalovej hmoty medzi mužmi a ženami začína byť výrazný 

v puberte, kedy vplyvom sekrécie mužských pohlavných hormónov do-

chádza k väčšiemu nárastu svalstva, ako aj svalovej sily (ženy majú o 30 

až 50 % menšiu silu ako muži) (Machová, 2008; Matejovičová a kol., 

2014). 

5.3  Anatomické a funkčné osobitosti nervového 

systému u detí 

Mozog novorodenca predstavuje približne 25 % objemu mozgu 

dospelého človeka. Prenatálny vývin mozgu je najcitlivejší voči rôznym 

škodlivinám v porovnaní s inými orgánmi. Predpokladá sa, že práve táto 

skutočnosť spôsobuje častejší výskyt vývinových anomálií mozgu oproti 

vývinovým odchýlkam iným orgánom. Je schopný zväčšovať sa približne 

do 7. roku života. Rast mozgu je možné nepriamo stanoviť meraním ob-

vodu hlavy. Na jeho povrchu je vytvorené iba základné ryhovanie, počet 

neurónov je síce vo väčšine štruktúr definitívny, funkčne a morfologicky 

sú však neuróny nezrelé (nie je ukončená ešte myelinizácia nervových 
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vlákien). Dozrievanie kôry prebieha najintenzívnejšie v priebehu prvých 

3. rokov života, čiže v tomto období sa postupne rozvíjajú aj jednotlivé 

funkčné prejavy dieťaťa (podmienené reflexy neskôr prevládajú nad ne-

podmienenými). Vo veku od 4. do 7. rokov sa postupne zdokonaľuje ana-

lytická a syntetická činnosť mozgovej kôry. V 6. – 7. rokoch sa objavuje 

aj schopnosť tvorby prvých abstraktných pojmov a rozvoj zámerného uče-

nia sa. K prevahe druhej signálnej sústavy a k rozvoju myslenia dochádza 

neskôr medzi 13. až 18. rokom života. Vývin pozornosti sa v detskom 

veku prejavuje predovšetkým rastúcou schopnosťou autoregulácie – schop-

nosťou ovplyvňovania vlastnej pozornosti z hľadiska jej zamerania, dĺžky 

trvania, kontroly a zvýšenou adaptabilitou pozornosti – zlepšuje sa schop-

nosť diferencovať podnety a sústrediť sa iba na tie, ktoré sú dôležité pre 

určitú činnosť. Rozvoj zámernej pozornosti je časovo závislý od zrelosti 

činnosti CNS, čo sa najviac prejavuje na začiatku školskej dochádzky 

(Matejovičová a kol., 2014; Seidl a Obenberger, 2004). 

Miecha novorodenca má dĺžku 14 cm. Rast miechy končí približne 

v 20. rokoch života, keď miecha dosahuje dĺžku 40 – 50 cm. Sivá mie-

chová hmota má u novorodenca už typický motýľovitý tvar, ale v porov-

naní s bielou hmotou miechy je proporčne menšia. Miechové nervy majú 

u novorodenca v podstate rovnakú stavbu a priebeh ako nervy dospelého. 

Vzhľadom na dĺžku miechy a jej uloženie v chrbticovom kanáli odstupujú 

miechové nervy u novorodenca pod tupým uhlom, t. j. takmer horizontál-

ne. Typický šikmý priebeh miechových koreňov vystupujúcich z medzi-

stavcových otvorov sa vytvára u 4 – 5 ročných detí (Kovaľ a kol., 2008). 

Predĺžená miecha a most sú pri narodení prakticky na rovnakom 

stupni vývinu ako u dospelého. Aj funkčná aktivita tejto časti mozgového 

kmeňa je už vysoká. Medzimozog patrí k častiam CNS, ktoré sú veľmi 

dobre vytvorené už po narodení (Kovaľ a kol., 2008). 

Množstvo mozgovomiechového moku, ako aj jeho zloženie sa me-

nia s pribúdajúcim vekom (novorodenec asi len 5 až 10 ml). Mení sa pre-

dovšetkým počet buniek, ktoré mok obsahuje. Normálny likvor je číry 

a bezfarebný. V ponovorodeneckom veku sa vytvára hematoencefalická, 
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hematolikvorová a likvorovoencefalická bariéra. Úlohou bariér je zabrá-

niť prenikaniu škodlivých látok z krvi alebo likvoru do CNS. U novoro-

dencov a dojčiat sú bariéry málo účinné (Kopecký a kol., 2003). 

5.4  Anatomické a funkčné osobitosti zmyslového 

systému u detí  

Novorodenec má vytvorené všetky analyzátory, ale vyvíjajú sa až 

v ďalších vývinových obdobiach. 

Detské oko sa vyznačuje tým, že je prirodzene ďalekozraké. Očná 

guľa má sploštený tvar v predozadnom smere. Detská šošovka je veľmi 

pružná, takže oko dieťaťa je schopné výraznej akomodácie. Dieťa po na-

rodení rozoznáva iba svetlo a tmu. Na konci prvého týždňa sa otáča za 

svetlom, avšak pohyby očných gúľ sú nekoordinované. Slzy sa začínajú 

tvoriť až v druhom mesiaci života. Po troch mesiacoch dieťa fixuje pohľa-

dy na určitý predmet a presnejšie rozlišuje obrysy predmetov. Až v dru-

hom polroku života dieťa vníma tvar a priestor. Batoľa už vidí približne 

rovnako ako dospelý. Predpokladá sa, že rozvoj vnímania farieb sa roz-

víja medzi 1. a 2. rokom života (Matejovičová a kol., 2014). 

Sluchový analyzátor je z anatomického hľadiska úplne vyvinutý už 

pri narodení, no jeho pomerná veľkosť je menšia ako u dospelého. Von-

kajší zvukovod je kratší a užší, u novorodenca zalepený a dutina stredné-

ho ucha je plná hlienovitej tekutiny (plodová voda), ktorá sa postupne 

vstrebáva, čo má za následok blokovanie pohybu sluchových kostičiek. 

Prvé dni po narodení dieťa sluchové podnety nevníma a novorodenec 

takmer nepočuje. Približne po dvoch mesiacoch je dieťa už schopné roz-

lišovať jednotlivé zvuky. Steny vnútorného zvukovodu osifikujú v 10. 

rokoch, koniec vývinu sluchového orgánu je asi vo veku 12 rokov (Mate-

jovičová a kol., 2014). 

Dieťa má veľmi dobre vyvinutú chuť. Chuťový analyzátor začína 

fungovať hneď po narodení, jeho funkcia je však až do obdobia batoľaťa 
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ťažko kontrolovateľná. Množstvo chuťových receptorov (pohárikov) je 

väčšie ako u dospelých, ale sú málo funkčné. Prah dráždivosti chuťových 

orgánov novorodencov je na druhej strane veľmi vysoký. Nepríjemné 

dráždivé chute vyvolávajú nadprodukciu slín, príjemná sladká chuť vyvo-

láva sací reflex (Matejovičová a kol., 2014). 

Čuchový analyzátor majú z hľadiska funkcie novorodenci veľmi 

málo vyvinutý. Novorodenec reaguje na silné vône a zápachy, ale rozli-

šovanie týchto podnetov je zatiaľ nepresné. V podstate až do obdobia 

batoľaťa je veľmi ťažké vývin čuchu kontrolovať (Matejovičová a kol., 

2014). 

Z kožných analyzátorov, receptory chladu a tepla sú pravdepodob-

ne funkčné už pri novorodencoch. Majú podstatne vyšší prah dráždenia 

v porovnaní s ďalšími vývinovými obdobiami. Samotná kožná citlivosť 

je u novorodencov znížená, okrem pocitu tlaku. Dotykové vnímanie je 

rozvinuté predovšetkým na koži pier, na očných mihalniciach, okolo očí 

a na dlaniach. Pri dotyku pier dieťaťa sa vyvolajú sacie pohyby, pocit 

hmatu je dôležitý pre rozvoj psychických predstáv (priestorovosť, kvalita 

materiálu a pod.) (Matejovičová a kol., 2014). 

5.5  Anatomické a funkčné osobitosti endokrinného 

systému u detí 

Počas intrauterinného života vývin dieťaťa ovplyvňujú hormóny 

produkované matkou. Hormóny prechádzajú placentou do obehu die-

ťaťa. Po 12. týždni plod postupne dokáže tvoriť hormóny sám a tieto 

vlastné hormóny ovplyvňujú jeho vývin (Kovaľ a kol., 2008).  

Štítna žľaza plodu už na konci I. trimestra začína tvoriť vlastné hor-

móny, ktoré sú dôležité hlavne pre diferenciáciu mozgu. Predpokladom 

fungovania štítnej žľazy u plodu je transplacentárny prívod stavebného 

materiálu – jódu a aminokyselín. Placentou čiastočne prechádzajú aj hor-

móny matkinej štítnej žľazy, ktoré dokážu pokryť potreby rastúceho plo-
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du a zabezpečiť jeho normálny vývin v maternici v prípade nevyvinutia 

štítnej žľazy u samotného plodu. V prípade nedostatku jódu v strave te-

hotnej ženy môže mať, naopak, negatívny dopad na vývin plodu (môže 

vyústiť až do tzv. kretenizmu). Preto je nevyhnutné zaistiť zvýšený prí-

sun jódu počas tehotenstva, ako aj počas dojčenia na skoro dvojnásobok 

bežnej dennej potreby dospelého človeka. Prísun jódu sa zaisťuje aj jodi-

záciou soli. Tvorba hormónov v štítnej žľaze dieťaťa začína až od 4. me-

siaca po narodení. Zvýšenú činnosť možno pozorovať od 6. mesiacov do 

2. roku života a pred obdobím pohlavného dospievania (Hrodek a kol., 

2002; Lukešová a Kopecký, 2005).  

Prištítne telieska sú v prvých dvoch rokoch života málo aktívne, 

vyvíjajú sa v 10. rokoch a ukončenie vývinu nastáva pred obdobím dos-

pelosti (Matejovičová a kol., 2014). 

Hypofýza najintenzívnejšie rastie v prvých 4 rokoch po narodení 

a v období pohlavného dospievania. K jej zväčšeniu však dochádza aj 

v čase tehotenstva. Aj keď je hladina rastového hormónu vo fetálnej plaz-

me vysoká, v priebehu vnútromaternicového vývinu sa na raste plodu 

nepodieľa. Novorodenci s nedostatkom STH sa rodia s normálnou dĺžkou 

tela. Jej činnosť sa začína prejavovať až v 1. roku a potom v období po-

hlavného dospievania. Stimulujúci vplyv hypofýzy a štítnej žľazy vyvo-

láva začiatok puberty. Vplyv stúpajúcej činnosti pohlavných žliaz v ob-

dobí dospievania neskôr brzdí hypofýzu v jej pôsobení na rast do výšky, 

čím sa rast spomaľuje, až sa postupne zaniknutím štrbín medzi telami 

a hlavicami dlhých kostí úplne zastaví (Matejovičová a kol., 2014). 

Detská žľaza (týmus) zväčšuje svoju veľkosť približne do 10. roku 

života, pričom najintenzívnejšie rastie v prvých piatich rokoch. Pravde-

podobne povzbudzuje procesy rastu a kostnatenia a ovplyvňuje výmenu 

látok v rastúcom organizme. Po ukončení pohlavnej dospelosti sa zmen-

šuje (Matejovičová a kol., 2014). 

Inzulín je v podžalúdkovej žľaze (Langerhansových ostovčekov) 

produkovaný už v 5. mesiaci vnútromaternicového vývinu, kedy tiež 

prudko stúpa schopnosť plodu využívať k látkovej výmene cukry. Pri 
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nedostatočnej funkcii Langerhansových ostrovčekov u matky sa zvýši 

produkcia inzulínu vlastnej žľazy plodu, nahrádzajúca tak jeho nedos-

tatok. Nadmerná produkcia inzulínu môže pokračovať aj po narodení 

a môže poškodzovať vývin novorodenca (Matejovičová a kol., 2014). 

Fyziologické účinky jednotlivých hormónov kôry a drene nadobli-

čiek sa v detskom veku od dospelého človeka v podstate nelíšia. Mení 

sa iba pomer glukagónu a inzulínu (pri narodení 1 : 1, od 4 rokov tvorí 

inzulín asi 75 – 80 %, oproti glukagónu len 10 – 15 %). Činnosť nadobli-

čiek sa stupňuje v puberte. Nedostatok kortizolu sa pri inak dobrom stave 

dieťaťa nemusí prejaviť, naopak, nadbytok môže rast zastaviť. Preto sa 

rast obmedzuje u stresovaných detí (Dylevský, 2000). 

5.6  Anatomické a funkčné osobitosti obehového 

systému u detí 

Srdce dieťaťa v pomere k telesnej hmotnosti váži najviac pri naro-

dení – 24 gramov, t. j. 0,8 % telesnej hmotnosti. Toto percento v prvých 

mesiacoch klesne na 0,4 až 0,5 % a na tejto hodnote sa udržuje celý život 

a stúpa úmerne s hmotnosťou tela. Tvar srdca novorodenca je guľovitý, 

srdce je uložené viac horizontálne s väčšou plochou nalieha na prednú 

stenu hrudníka. Táto poloha je podmienená vysokým umiestnením bráni-

ce a tvarom detského hrudníka. Predsiene novorodeneckého srdca v po-

rovnaní s komorami sú väčšie. Medzi 7. až 12. rokom života sa srdce 

dieťaťa svojím tvarom aj uložením blíži tvaru a uloženiu srdca dospelých. 

S rastom srdca a zmenou jeho tvaru súvisia aj zmeny v jeho funkčnej 

výkonnosti. Srdce novorodenca nepracuje veľmi ekonomicky – pracuje 

rýchlo a s menším účinkom. Počet tepov u novorodenca je tak väčší ako 

v dospelosti (cca. 140 tepov/min., v 7. rokoch 90 tepov/min., v dospelosti 

cca. 72 tepov/min.). Krvný tlak podobne stúpa od narodenia v priebehu 

detstva i v dospelosti. Najväčšie hodnoty dosahuje v puberte u chlapcov 

a v starobe viac u žien (Matejovičová a kol., 2014; Kovaľ a kol., 2008). 
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V priebehu intrauterínneho života nemôžu pľúca plniť svoju funkciu 

a výmenu plynov zabezpečuje placenta. Fetálny krvný obeh tak prebieha 

nasledovne. Okysličená krv z placenty priteká do plodu pupočníkovou 

(umbilikálnou) žilou. Časť tejto krvi preteká cez ductus venosus, časť 

cez pečeňové cievne riečisko do dolnej dutej žily. Táto krv prúdi ďalej 

do pravej predsiene a odtiaľ cez foramen ovale do ľavej predsiene, ľavej 

komory a aortou do systémového obehu. Krv pritekajúca z hornej dutej 

žily do pravej predsiene prúdi cez trojcípu chlopňu do pravej komory 

a pravá komora ju vypudzuje do kmeňa pľúcnice. Väčšina krvi z kmeňa 

pľúcnice odteká pri vysokej pľúcnej rezistencii cez otvorený ductus arte-

riosus do descendentnej (zostupnej) aorty a potom k placente. Cez pľúcne 

riečisko tak preteká iba 10 % objemu krvi vypudzovanej z pravej komo-

ry. Pravá komora je pri takejto cirkulácii viac objemovo i tlakovo zaťa-

žená, preto je hmotnosť jej myokardu väčšia ako hmotnosť myokardu 

ľavej komory (Kovaľ a kol., 2008). 

Po narodení placenta prestáva byť zdrojom okysličenej krvi a funk-

ciu výmeny plynov preberajú pľúca. Po podviazaní pupočníka a prvom 

vdychu sa rozopnú pľúca a množstvo krvi pretekajúce pľúcami sa zvýši. 

Veľký prítok krvi z pľúc do ľavého srdca a do veľkého obehu spôsobí 

vzostup systémového tlaku, pričom tlak v pľúcach klesá. Zmenou tlako-

vých pomerov v pľúcnici a v aorte sa mení smer prúdu krvi v ductus arte-

riosus. Ductus arteriosus sa po narodení rýchlo kontrahuje. Jeho funkčný 

uzáver sa uskutoční v 1. týždni života. Do 4. mesiaca sa uzatvára anato-

micky a mení sa na ligamentum arteriosum. Aj druhá fetálna spojka – fo-

ramen ovale – sa funkčne uzatvára v prvých minútach po narodení, zostá-

va však prechodný prvé 3 mesiace a niekedy až do 1. roka. Po narodení 

sa kontrahuje ďalej aj ductus venosus a do dvoch mesiacov aj umbilikál-

ne cievy. Po narodení stúpa objemová záťaž ľavej komory a klesá obje-

mová i tlaková záťaž pravej komory, ktorá počas vnútromaternicového 

života vykonávala funkciu systémovej komory (Kovaľ a kol., 2008). 

Počet červených a bielych krviniek po narodení rýchlo klesá. Me-

dzi 1. – 10. rokom sa ich počet stabilizuje (4 x 10
12

 erytrocytov a 4 x 10
9
 

leukocytov na 1 liter). Počet krvných doštičiek, naopak, po narodení stú-
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pa a do konca novorodeneckého obdobia nadobudnú hodnoty podobné 

dospelému človeku (250 – 300 x 10
9
 na 1 liter) (Matejovičová a kol., 2014). 

5.7  Anatomické a funkčné osobitosti dýchacieho 

systému u detí 

Od 35. týždňa gestácie alveoly obsahujú dostatočné množstvo sur-

faktantu (látka, ktorá po narodení bráni kolapsu alveol na konci výdy-

chu). Deti narodené skôr majú tejto látky nedostatok, čo vedie k respi-

račným ťažkostiam. Po prerušení spojenia plodu s placentou po pôrode 

sa zamedzí prítok arteriárnej krvi z placenty a novorodenec musí začať 

sám dýchať v priebehu niekoľkých minút. Núti ho k tomu zníženie par-

ciálneho tlaku O2 a zvýšenie parciálneho tlaku CO2, koncentrácie iónov 

H
+
 v krvi a reflexné vplyvy vychádzajúce z receptorov zmyslových orgá-

nov i z proprioreceptorov svalov (Matejovičová a kol., 2014; Kovaľ  

a kol., 2008). 

Vývin dýchacieho systému nie je po narodení ukončený, ale pokra-

čuje v priebehu detstva. Nosová dutina novorodenca je malá a úzka, čo 

je podpornou príčinou porúch dýchania nosom. Postupom veku sa zväč-

šuje. Novorodenci a dojčatá dýchajú iba nosom, ústami dýchajú iba pri 

plači. Prínosové dutiny sa vyvíjajú postupne. Pri narodení sú vyvinuté 

iba etmoidálne dutiny, čeľustné dutiny sa začínajú tvoriť v 1. roku, čelo-

vé v 4. roku a sfenoidálne v 8. – 10. roku života. Nosohltanová mandľa 

je pri narodení veľmi malá, vekom rastie a najväčšia je v 6. roku. Hrtan 

novorodenca je krátky a široký, jeho chrupavky sú poddajné, jeho sliznica 

je bohato krvne a lymfaticky zásobená. Rastie najintenzívnejšie v prvých 

štyroch rokoch života, potom sa spomaľuje, ďalšie zrýchlenie nastáva 

v období puberty, keď sa formujú hlasivky, čím dochádza k zmene hlasu 

(mutácia hlasu). Steny trachey sú poddajné, lebo ich stavba nie je dokon-

čená. Svalovina je dobre vyvinutá, sliznica bohatá na množstvo hlienovi-

tých buniek. Pľúca rastú najintenzívnejšie počas prvých troch mesiacov 

života a potom v puberte. Plne sú vyvinuté vo veku okolo 20 – 30 rokov. 
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Ich farba sa z ružovej mení na sivastú v dôsledku usadenia vdychovaných 

nečistôt už v prvých troch mesiacoch života. S pribúdajúcim vekom sa 

mení aj objem pľúc (v dospelosti je objem až 20 – 25 x väčší ako u novo-

rodencov) (Kovaľ a kol., 2008; Matejovičová a kol., 2014; Klíma a kol., 

2016).  

Odpor dýchacích ciest vekom klesá a vodivosť sa zvyšuje. Čím je 

dieťa mladšie, tým má menší priemer dýchacích ciest, a teda väčší odpor, 

preto musí vynaložiť väčšiu dychovú prácu pri dýchaní (Kovaľ a kol., 

2008). 

Dýchanie v prvých mesiacoch života je abdominálne s prevahou dia-

fragmatickej zložky. V ďalšom období sa vytvárajú podmienky pre kos-

toabdominálne (dojča, batoľa) a kostálne dýchanie (staršie deti). V období 

dospievania sú rozdiely v type dýchania dané pohlavím. U novorodencov 

je bránica uložená vyššie (viac zasahuje do hrudného koša), preto abdo-

minálna distenzia spôsobená napr. plynatosťou sťažuje dýchanie dieťaťa 

(Leifer, 2004). 

Frekvencia dýchania u novorodencov je 40 – 60 dychov/min. Dý-

chanie v tomto vekovom období môže byť prechodne nepravidelné v poč-

te a hĺbke, ale fyziologicky sa rýchlo stáva pravidelným. Frekvencia sa 

vekom znižuje (Kovaľ a kol., 2008). 

5.8  Anatomické a funkčné osobitosti tráviaceho 

systému u detí 

V postnatálnom období vývin tráviaceho systému pokračuje po strán-

ke anatomickej, funkčnej aj v oblasti regulačných mechanizmov. U novo-

rodenca a dojčaťa do 3 mesiacov veku nie sú plne vyvinuté všetky trávia-

ce a metabolické funkcie tráviaceho traktu (Kovaľ a kol., 2008).  

Ústna dutina u novorodenca a dojčaťa je malá a vyplnená relatívne 

veľkým a krátkym jazykom. Dojčatá majú na vnútornej strane pier sliz-

ničné valy, ktoré umožňujú pevnejšie uchopenie prsnej bradavky pri doj-



83 

čení. Slinné žľazy sú malé, ich bunky nie sú plne diferencovaní, preto 

sekrécia slín u novorodencov je nízka. V období 3. – 6. mesiaca života 

sa sekrécia slín výrazne zvyšuje a dochádza k fyziologickému slineniu 

(Kovaľ a kol., 2008).   

Dĺžka a šírka pažeráka sa vekom zväčšuje. Pažerák je ukončený 

ezofageálnym zvieračom, ktorého nízky tonus u novorodencov a dojčiat 

v prvých mesiacoch spôsobuje funkčný gastroezogeálny reflux (Kovaľ  

a kol., 2008).  

Motorická aktivita žalúdka je v prvých mesiacoch života nižšia, 

s čím súvisí pomalšia evakuácia žalúdočného obsahu, ku ktorej dochádza 

pri dojčení za 2 – 3 hodiny a pri umelej výžive za 3 – 4 hodiny. Zrážanie 

bielkovín spôsobuje chymozín, zráža bielkovinu materského mlieka na 

kazeín. Mlieko tak pomalšie prechádza tráviacim traktom a jeho zložky 

môžu byť lepšie využité (Kovaľ a kol., 2008).  

Tenké črevo v tomto období vykazuje pomerne vysokú enzýmovú 

aktivitu, ktorá sa ešte zvýrazňuje pri prechode na zmiešanú výživu (Ko-

vaľ a kol., 2008).  

Hrubé črevo má dĺžku zodpovedajúcu približne dĺžke tela. Defekač-

ný reflex je u malých detí vrodený. U starších detí sa defekácia stáva pod-

mieneným reflexom, ktorý dieťa ovláda svojou vôľou (18 – 24 mesiac). 

V prvých hodinách po narodení (najneskôr do 24 hodín) sa črevo novo-

rodenca zbavuje mekónia (smolky). Je to hustá, lepkavá hmota, tmavo 

zelenej až čiernej farby s ph okolo 7. Tvoria ho odlúpené črevné bunky, 

zahustený hlien, zvyšky plodovej vody a žlčové pigmenty. Mekónium 

z čreva úplne vymizne na 4. – 6. deň po narodení. So stúpajúcim vekom 

sa frekvencia defekácie znižuje (z 1 až 4-krát denne na 1 až 2-krát denne) 

(Javorka a kol., 1996; Leifer, 2004).  

Pečeňové enzýmy sú pri narodení ešte nedostatočné, funkcia žlčníka 

nie je plne vyvinutá a množstvo vylučovanej pankreatickej šťavy je ešte 

nízke. Pri prechode na plnú dojčenskú výživu sa podporuje sekrečná čin-

nosť pankreasu, čím sa zväčšuje nielen kvantita, ale aj kvalita pankreatic-

kej sekrécie (Kovaľ a kol., 2008). 
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Tráviaci systém novorodenca je sterilný, k jeho osídleniu baktéria-

mi dochádza skoro po narodení v nadväznosti na príjem mlieka za vzniku 

tzv. črevnej mikroflóry. Za normálnych podmienok sa črevná mikroflóra 

zúčastňuje procesu trávenia, plní významnú úlohu pri formovaní imunit-

nej reaktivity organizmu, čím bráni rozvoju patogénnej črevnej flóry. Na 

antibariérovej funkcii črevného traktu sa v pozitívnom zmysle podieľa 

kolostrum a materské mlieko (Nevoral a kol., 2003). 

Látková premena novorodenca je pomalá, z toho vyplýva aj nízka 

tvorba tepla v tele. Preto malé dieťa veľmi rýchlo reaguje na zmenu tep-

loty vonkajšieho prostredia a musí sa pred veľkými teplotnými výkyvmi 

starostlivo chrániť. Až v puberte dosahuje látková premena úroveň dos-

pelých (Matejovičová a kol., 2014). 

5.9  Anatomické a funkčné osobitosti vylučovacieho 

systému u detí 

Obličky novorodenca sú vzhľadom k veľkosti tela relatívne veľké 

a zreteľne laločnaté. Tukový obal okolo obličiek novorodencov absentu-

je, vytvára sa približne v 2. – 3. roku života. Najintenzívnejší rast je do 

2. roku veku a potom v období puberty (Matejovičová a kol., 2014). 

Močový mechúr má vretenovitý tvar asi do veku 1 – 2 roky, potom 

sa mení na oválny. Po narodení je umiestnený za prednou brušnou stenou, 

čiže ešte je v dutine brušnej. Jeho definitívna poloha sa ustáli až v období 

pohlavného dospievania. Postupným pribúdaním svalovej vrstvy vzniká 

guľovitý tvar močového mechúra dospelého typu (Matejovičová a kol., 

2014). 

V prvých dňoch života je schopnosť koncentrácie moču znížená, 

koncom prvého týždňa po narodení dosahuje asi polovicu hodnoty zdra-

vého dospelého človeka. Močovody nadobúdajú definitívny tvar vo veku 

8 – 10 rokov (Matejovičová a kol., 2014).  
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V ranom detstve je močenie (mikcia) nepodmienený reflex, ktorého 

centrum je v krížovej časti miechy. Podnetom pre mikciu je tlak náplne 

na steny močového mechúra. Dieťa sa už koncom dojčenského veku učí 

ovládať močenie, ktoré sa tak stáva podmieneným reflexom. S ovládaním 

močového mechúra klesá aj počet mikcií (z 20 – 40 za 24 hodín u novo-

rodenca na 6 – 8 za 24 hodín u dieťaťa predškolského veku) (Machová, 

2008). 

5.10  Anatomické a funkčné osobitosti pohlavného 

systému u detí 

Vývin pohlavných žliaz je úzko spojený s vývinom močovej sústavy. 

Obe sústavy sa zakladajú z párovej mezodermálnej lišty v zárodkovom 

období. V 4. týždni zárodkového (embryonálneho) vývinu sa začína od-

lišovať základ semenníkov, v 10. týždni základ vaječníkov. O tom, či sa 

z nerozlíšeného základu vyvinú semenníky alebo vaječníky, rozhoduje 

prítomnosť pohlavného chromozómu Y. Ak nie je prítomný, vyvíjajú sa 

vaječníky. Obe pohlavné žľazy sa zakladajú v brušnej dutine v bedrovej 

oblasti. Ešte v priebehu vnútromaternicového vývinu zostupujú vaječníky 

do malej panvy. Semenníky začínajú zostupovať koncom 7. mesiaca sla-

binovým kanálom do miešku. U donoseného novorodenca je zostup seme-

nníkov ukončený (Machová, 2008).  

V období detstva až do puberty sú pohlavné žľazy v rastovom aj 

funkčnom pokoji. Ich rýchly rast a vstup do funkcie začína až v puberte. 

Od konca puberty sú v plnej funkcii a organizmus sa nachádza v období 

pohlavnej zrelosti: tvoria sa pohlavné hormóny, pohlavné bunky, muži 

majú schopnosť erekcie a ejakulácie, u žien prebieha pravidelný menštr-

uačný cyklus. Povrch vaječníka je až do puberty hladký, v období pohlav-

nej zrelosti hrboľatý od vyčnievajúcich folikulov a priehlbín po jednotli-

vých ovuláciách. Vaječníky sú najväčšie medzi 20. a 30. rokom. Zreteľne 

sa zmenšujú v klimaktériu. Chlapcom rastú semenníky pomaly do 10 ro-

kov, rýchlejšie až v čase puberty. V puberte vplyvom zvýšenej produkcie 
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testosterónu v semenníkoch a jeho pôsobenia rýchlo rastú nielen samotné 

semenníky, ale aj ostatné vnútorné a vonkajšie pohlavné orgány, t. j. pe-

nis, miešok, vývodné cesty a žľazy pohlavného aparátu (Matejovičová 

a kol., 2014). 

Okolo 45. roku veku ženy začína postupné vyhasínanie činnosti po-

hlavných žliaz (klimaktérium), ukončuje sa tvorba pohlavných buniek, 

ako aj menštruačný cyklus (menopauza). Mužom sa pozvoľne s vekom 

znižuje hormonálna činnosť a tvorba spermií, nikdy však táto funkcia úpl-

ne nezanikne (Machová, 2008). 

5.11  Anatomické a funkčné osobitosti kože u detí 

Po narodení má koža rovnakú stavbu ako u dospelých, ale niektoré 

funkcie nie sú úplne vyvinuté. Povrchová pokožka a podkožné tukové 

väzivo je tenšie, čím sa koža stáva zraniteľnejšou. Menšie množstvo pod-

kožného tuku vedie spolu z nezrelosťou termoregulačných mechanizmov 

k ľahšiemu podchladeniu (Kovaľ a kol., 2008).  

Krvné vlásočnice presvitajú pod tenkou vrstvou pokožky, preto sa 

koža novorodenca javí ružová. Postupne po narodení množstvo pigmentu 

v pokožke pribúda. Kožný pigment sa tvorí až po narodení stimuláciou 

kože slnečným žiarením (Kovaľ a kol., 2008;(Matejovičová a kol., 2014).  

Lanugo sú drobné, jemné chĺpky na koži farbou korešpondujúce s jej 

pigmentáciou. Lanugo husto pokrýva celé telo plodu a na konci gravidity 

vypadáva do plodovej vody. Pri narodení donoseného novorodenca sa 

lanugo nachádza iba na pleciach, zadnej časti krku. S pribúdajúcim množ-

stvom pigmentu od narodenia až po dospelosť tmavnú aj vlasy a chlpy. 

Toto tmavnutie je prirodzeným fyziologickým procesom (Matejovičová 

a kol., 2014; Huttová a kol., 2001). 

Kožu plodu a novorodenca (s výnimkou dlaní a stupaje nôh) pokrýva 

mazivo, ktoré sa skladá z výlučkov mazových žliaz a odlúpenej povrcho-

vej vrstvy kože. Toto mazivo chráni plod pred pôsobením plodovej vody, 
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pri pôrode znižuje nebezpečenstvo mechanického poškodenia a je barié-

rou proti infekcii. Zvýšenú činnosť mazových žliaz môžeme badať aj 

v období dospievania (Kovaľ a kol., 2008; Matejovičová a kol., 2014). 

Potné žľazy donoseného novorodenca začínajú pracovať okolo 3. – 

4. dňa po narodení, ale až na konci 1. mesiaca produkujú pot kyslého cha-

rakteru. Preto v prvých dňoch po narodení je povrch kože zásaditý, čo 

uľahčuje uchytenie a pomnoženie mikroorganizmov. U nedonosených 

novorodencov môže byť začiatok funkcie potných a mazových žliaz one-

skorený. Zvýšená funkcia potných žliaz v období po narodení súvisí s in-

tenzívnejším metabolizmom dieťaťa. Zvýšená činnosť potných žliaz, po-

dobne ako mazových, je typická pre obdobie pohlavného dospievania, 

kedy sa objavuje axilárne (podpazušné) ochlpenie (Matejovičová a kol., 

2014; Dylevský, 2003). 

Mliečne žľazy sa začínajú formovať u dievčat okolo 8. až 10. roku 

veku. Pod areolou (dvorec okolo prsnej bradavky) sa objavuje zdurenina 

prsnej žľazy, ktorá spolu s podkožným tukom tvorí prsníky. V krátkom 

prechodnom období areola prominuje nad vlastným prsníkom. Neskôr, 

keď prsník dosiahne zrelé štádium, areola plynule prechádza do zvyšnej 

plochy prsníka. Aj pri tomto znaku pozorujeme pretrvávanie nezrelého 

tvaru prsníkov do obdobia pomerne dlho po dosiahnutí dospelosti (Mate-

jovičová a kol., 2014). 

5.12  Vzdelávacie moderné technológie vovýučbe témy 

„Anatomicko-fyziologické osobitosti  

telových sústav v detskom veku“ 

Aplikácia Human Anatomy (2019) je užitočnou aplikáciou pri štú-

diu anatómie a fyziológie človeka a vývinu detského organizmu. Ponúka 

3D vyobrazenia, dokonca v režime Xray, ako aj informácie o funkcii jed-

notlivých orgánov mužského a ženského tela. Zobrazuje všetky štruktúry 

súčasne aj samostatne, zároveň má funkciu audio pre výslovnosť anato-

mických názvov. 
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Aplikácie Human body (male) educational VR 3D (2019) a Human 

body (female) educational VR 3D (2019) zobrazujú 3D modely všet-

kých orgánových sústav v 18 rôznych jazykoch doplnené o funkciu vir-

tuálneho vyobrazenia. Aplikácia Anatomy 4D (2019) zobrazuje ľudské 

telo v prostredí rozšírenej reality. V tejto aplikácii sa zobrazujú všetky 

anatomické systémy súčasne aj oddelene, vďaka čomu odkrýva priesto-

rové vzťahy jednotlivých vnútorných orgánov a umožňuje študentom 

porozumieť fyziologickým procesom, ktoré prebiehajú v ľudskom orga-

nizme. Zároveň je možné v aplikácii veľmi dobre vidieť podrobnú a de-

tailnú štruktúru samotných orgánov. Je potrebné pripomenúť, že na trhu 

je dostupná už novšia verzia danej aplikácie s názvom AR Anatomy 4D+ 

(2019). Podobnými aplikáciami, ktoré prezentujú štruktúru ľudského tela 

a jeho časti prostredníctvom rozšírenej reality, sú AR Human Anatomy 

(2019), Human Anatomy Atlas (2019), AR Human Atlas (2019), Your 

Body AR (2019) a Virtuali-Teeby Curiscope (2019). Posledná spomí-

naná aplikácia je zaujímavá tým, že je prepojená s markerom, ktorý je 

v tomto prípade vyobrazený na tričku. Anatomické časti ľudského tela 

môžu tak študenti prostredníctvom oblečeného trička a rozšírenej reality 

rozpoznať na vlastnom tele. 

Následne uvádzame zoznam ďalších mobilných aplikácií, ktoré po-

núkajú 3D vyobrazenia a fyziológiu všetkých anatomických sústav ľud-

ského tela, voľne dostupné na internete: 

Atlas of Human Anatomy Offline (2019) 

3D Bones and Organs (Anatomy) (2019) 

Human anatomy system & parts (2019) 

Anatomy 3D Atlas (2019) 

Internal Organs in 3D (Anatomy) (2019) 

Human 3D Anatomy: Organs and Bones (2019) 

Human Anatomy And Physiology (2019) 

Anatomy Learning – 3D Atlas (2019) 

Human Anatomy 3D For Edication (2019) 



89 

Human Body Anatomy 3D – Free (2019) 

Human Anatomy & Physiology: Animated Videos (2019) 

Anatomy and Physiology – Animated (2019) 

Anatomy & Physiology of The Human Body (2019) 

Zoznam dopĺňame aj o aplikácie, ktoré prinášajú informácie o jed-

notlivých telových sústavách ako samostatných celkoch: 

Human digestive system anatomy in 3D (2019) 

Digestive System Anatomy (2019) 

My Urinary System (2019) 

Urology – Medical Dictionary (2019) 

Kidney Anatomy Pro. (2019) 

Human Anatomy – Respiratory System (2019) 

Respiratory System Anatomy (2019) 

Circulatory System in 3D (Anatomy) (2019) 

Circulatory System Anatomy (2019) 

Heart Anatomy Pro. (2019) 

My Heart Anatomy (2019) 

Heart AR (2019) 

Osseous System in 3D (Anatomy) (2019) 

Essential Skeleton 3 (2019) 

3D Skull Atlas (2019) 

Dental Anatomy & Skull (2019) 

My Muscle Anatomy (2019) 

Nervous System Anatomy Pro. (2019) 

My Brain Anatomy (2019) 

Brain Anatomy Pro. (2019) 

Human Ear anatomy (2019) 

The mechanism of hearing educational VR 3D (2019) 
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My Ear Anatomy (2019) 

My Eye Anatomy (2019) 

Anatomy Human Eye (2019) 

Endocrinology - Medical Dict. (2019) 

Skin Anatomy (2019) 

Aktivity a úlohy s využitím moderných technológií 

1. V aplikácii Human Anatomy zvolte funkciu „Skeletal System“. 

Vyznačte v mozgovej časti lebky tie kosti, ktoré u novorodencov ešte nie 

sú zrastené. Vymenujte ich a pomenujte štruktúry, ktoré u novorodencov 

vznikajú na mieste nezrastených častí lebky. 

2. V ktorej orgánovej sústave aplikácie Human body (male) educa-

tional VR 3D by ste mohli nájsť detskú žľazu? Vyznačte ju v aplikácii 

a opíšte jej funkciu v rámci danej sústavy. 

3. Pozorujte anatomickú štruktúru srdca v aplikácii AR Anatomy 

4D+ (časť „heart“) alebo v aplikácii rozšírenej reality Heart AR a Ana-

tomy 4D. Vedeli by ste popísať rozdiely s anatómiou srdca plodu? 

4. V rámci aplikácie AR Human Anatomy skúste rozpoznať patolo-

gický stav vývinu jednej z orgánových sústav. Ako sa tento patologický 

stav odlišuje od anatómie sústavy zdravého novorodenca? 

6. Pozorujte v aplikácii AR Human Atlas stavbu dolných dýchacích 

ciest. Ktorý z orgánov nepatrí do dýchacej sústavy, ale je pre fungovanie 

dýchania nevyhnutný? Vyznačte ho a opíšte jeho funkčné špecifiká pre 

novorodenecké obdobie.  

7. Popíšte v aplikácii rozšírenej reality Your Body AR rozdiely v ana-

tómii pohlavnej sústavy dievčaťa a ženy.  

8. Prečo dieťa prvé dni po narodení nevníma sluchové podnety? 

V aplikácii My Ear Anatomy vygenerujte štruktúru ucha, ktorá je za tento 

jav zodpovedná.  
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9. Vysvetlite pojem „osifikácia“ a aké typy osifikácie poznáte. 

10. Ktoré kosti sa používajú na určovanie kostného veku? 

11. Ako prebieha vývin lebky po narodení? 

12. V čom spočívajú vekové zvláštnosti svalovej sústavy? 

13. Kedy je ukončený rast mozgu, ako aj analytická a syntetická čin-

nosť mozgovej kôry? 

14. Ktorý zo zmyslových vnemov je u novorodencov vyvinutý naj-

lepšie? 

15. Nedostatok ktorého prvku vo výžive matky môže spôsobiť u plo-

du tzv. kretenizmus? 

16. V ktorom veku sa začína prejavovať nedostatok STH? 

17. Ktorá žľaza sa nachádza iba u detí približne do 10. roku života 

a aká je jej funkcia? 

18. Ako sa mení pomer inzulínu a glukagónu v nadobličkách u no-

vorodencov po 4. roku života? 

19. Aký útvar sa nachádza v srdci plodu, ktorý sa nenachádza v srdci 

novorodenca?  

20. Čo je to „surfaktant“? 

21. Ako sa mení farba pľúc počas života a prečo? 
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6 
HODNOTENIE TELESNÉHO RASTU 

A VÝVINU 

Normy rastu sa zvyčajne vyjadrujú dvoma matematicko-štatistický-

mi spôsobmi, a to hodnotením pomocou priemeru a smerodajnej odchýl-

ky a hodnotením percentilovou metódou. Na posúdenie proporcionality 

sa používajú indexy (napr. BMI, WHR, AGR) a na určenie aktuálneho 

stavu rastu a vývinu jedinca biologický vek. Na určenie priestorového 

vytvárania ľudského tela používame somatotypy. Všetky metódy bližšie 

charakterizujeme v nasledovnej kapitole. 

6.1  Metóda priemeru a smerodajnej odchýlky 

Metóda priemeru a smerodajnej odchýlky (SD-skóre, SDS) je jed-

noduchá metóda rozšírená v klinickej praxi. Smerodajná odchýlka (s) je 

mierou rozptylu skúmaného znaku v súbore okolo priemeru (x) a uvádza, 

koľko sa môžu od priemeru líšiť hodnoty, ktoré sa pokladajú ešte za fy-

ziologické (x ± s). Hodnoty, ktoré sú mimo tohto rozptylu, sa pokladajú 

za podpriemerné alebo nadpriemerné (x ± 1s), a hodnoty, ktoré sú mimo 

rozpätia x ± 2s (približne 2., resp. 98. percentil), sú výrazne podpriemerné 

alebo výrazne nadpriemerné.V praxi sa metóda SD-skóre využíva predo-

všetkým na určenie miery extrémnych odchýlok od normy, teda hodnôt 

z pásiem, kam už sieť empirických percentilov nezasahuje. Skóre smero-
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dajnej odchýlky vypočítame podľa vzorca: SDS = x – X / SD (x – para-

meter vyšetreného dieťaťa, X – tabuľková priemerná hodnota daného 

parametra pre daný vek a pohlavie, SD – smerodajná odchýlka tabuľko-

vého priemeru daného parametra pre daný vek a pohlavie) (Šašinka a kol., 

2007; Krásničanová, Lesný, 2005).  

Rozloženie individuálnych hodnôt okolo aritmetického priemeru sa 

označuje ako normálna distribúcia hodnôt okolo aritmetického prie-

meru alebo normálna variabilita. Graficky sa znázorňuje Gaussovou 

krivkou. Ak zistíme, že dieťa je v niektorom telesnom znaku s vývinom 

dopredu alebo zaostáva, porovnáva sa potom hodnota sledovaného znaku 

s vývinovou normou pre staršie alebo mladšie deti. V tomto prípade bio-

logický vek nie je zhodný s vekom kalendárnym (chronologickým) (Ma-

chová, 2008).  

6.2  Percentilová metóda 

Percentilová metóda je ďalšou metódou na posúdenie somatických 

ukazovateľov, pomocou ktorej možno vyjadriť daný rozmer v percentu-

álnom zastúpení k určitému veku. Zvyčajne sa uvádzajú hodnoty 3, 10, 

25, 50, 75, 90 a 97 percentilov. V prípade, že sa daný rozmer nachádza 

v dvoch stredných kvadrantoch (t. j. medzi 25. a 75. percentilom, pásmo 

stredných hodnôt), pokladá sa za primeraný veku. Hodnoty medzi 10. 

a 25. percentilom sú nízke a medzi 75. a 90. percentilom vysoké. Hodnoty 

pod 10. percentilom, resp. nad 90. percentilom sa pokladajú za extrémne 

a pod 3., resp. nad 97. percentilom za mimoriadne extrémne. Percentilové 

hodnoty sa môžu odčítať z príslušných grafov (napr. pre BMI) (Šašinka 

a kol., 2007).  

Pomocou grafov možno zhodnotiť dynamiku zmien sledovaného 

ukazovateľa vzhľadom na normu. Za normálnych okolností dieťa počas 

svojho vývinu pri opakovanom meraní zotrváva vo svojom percentilovom 

pásme (sleduje svoj rastový kanál), ktoré zodpovedá jeho genetickým 

rastovým predpokladom. V prvých 2 rokoch života sa pozícia dieťaťa 
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v percentilovom grafe môže významne meniť. Dĺžka a hmotnosť dieťaťa 

pri narodení odráža zdravotný stav matky a situáciu v maternici (pred-

časný pôrod, poruchy fetoplacentárnej jednotky, choroby a medikácia 

matky). Po 2. roku života sa pozícia zdravého dieťaťa v percentilovej 

sieti významne nemení a každá zmena percentilového pásma vyvoláva 

podozrenie na patologickú situáciu. V klinickej praxi sa využívajú grafy 

publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO Child Growth 

Standards, 2006, www.who.int/childgrowth/en), ktoré umožňujú rýchlu 

interpretáciu nameraných dát aj pomocou softvéru (Vargová a kol., 2012). 

6.3  Body Mass Index 

Pre posúdenie proporcionality je dôležité porovnať individuálnu hod-

notu výšky k telesnej hmotnosti. Najčastejšie sa k tomu používa Body 

Mass Index (BMI), ktorý sa vypočíta podľa vzorca (hmotnosť v kilogra-

moch delená štvorcom výšky v metroch) (Machová, 2008): 

BMI =
 hmotnosť (kg) 

              

V detskom veku až do ukončenia rastu sa hodnoty tohto indexu veľ-

mi významne menia, a preto u detí nie je možné používať „optimálne 

hodnoty BMI“ paušálne stanovené pre dospelú populáciu (hodnoty BMI 

nad 25 – nadmerná hmotnosť, hodnoty nad 30 – obezita). Správnu inter-

pretáciu hodnôt BMI v pediatrii umožňujú percentilové grafy BMI k veku 

a podľa pohlavia (Vagnerová a kol., 2012). Percentilové grafy ako aj ta-

buľky z-skóre (SD-skóre) pre BMI podľa veku a pohlavia uvádza Sveto-

vá zdravotnícka organizácia (https://www.who.int/growthref/who2007_ 

bmi_for_age/en/). 

Je známe, že BMI koreluje s množstvom telesného tuku, ale medzi 

jednotlivými etnickými skupinami existujú rozdiely. Preto mnoho auto-

rov zastáva názor, že pri stanovení obezity by sa malo vychádzať z národ-

ných štandardov. Pre naše podmienky sa používajú štandardy z celoná-

výška
2
 (m) 

http://www.who.int/childgrowth/en
https://www.who.int/growthref/who2007_%20bmi_for_age/en/
https://www.who.int/growthref/who2007_%20bmi_for_age/en/
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rodného antropologického výskumu z Českej republiky z r. 1991 a 2003, 

pretože výskum v takomto rozsahu sa na Slovensku od r. 1989 nerealizo-

val (Zemková 2012, In Marinov a kol., 2012; Bláha a kol., 1999; Bláha 

a kol., 2005; Bláha a kol., 2010; Slováková a kol., 1989). 

Pri hodnotení vzťahu telesnej výšky a hmotnosti je u detí približne 

do 5 rokov vhodnejšie vzťahovať hmotnosť priamo k výške, a nie k veku. 

U starších detí počítame BMI. Na posúdenie primeranosti rastu a vývinu 

dieťaťa vzhľadom k jeho kalendárnemu veku a na posúdenie, či jeho cha-

rakteristiky sú proporčné, zistené hodnoty telesných charakteristík (aj 

BMI) porovnávame s rastovými grafmi. Za hranicu nadváhy bola pri  

oboch zmienených typoch grafov (hmotnosť priamo k telesnej výške 

u detí do 5 rokov, BMI k veku od 5 rokov) stanovená hodnota 90. per-

centilu, za hranicu obezity hodnota 97. percentilu, hodnota 99. Percentilu 

v grafe BMI predstavuje stanovenie morbídnej obezity (Vignerová 2012, 

In Marinov a kol., 2012). 

Tabuľka 2  

Hodnotenie dieťaťa podľa zaradenia indexu BMI  

do percentilových pásiem (upravené podľa Bláha a kol., 1999  

a Vignerová 2012, In Marinov a kol., 2012)  

Percentilové pásmo Kategória 

nad 99. P stredná, ťažká až morbídna obezita 

97. – 99. P ľahká obezita 

90. – 97. P nadmerná hmotnosť 

75. – 90. P zvýšená hmotnosť 

25. – 75. P normálne hodnoty 

10. – 25. P znížená hmotnosť 

pod 10. P veľmi nízka hmotnosť 

Poznámka. Ľahká obezita: 97,72 – 99,37 P (2 – 2,5 SD); 

stredná obezita: 99,37 – 99,86 P(2,5 – 3 SD); ťažká obezita: 

99,86 – 99,98 P (3 – 3,5 SD); morbídna obezita: nad 3,5 SD 
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Na webových stránkach Státního zdravotního ústavu (http://www. 

szu.cz) sú dostupné názorné grafy na hodnotenie rastu detí a počítačový 

program RůstCZ, ktorý umožňuje ukladať namerané hodnoty telesných 

charakteristík dieťaťa (telesná výška, hmotnosť, obvod hlavy, obvod ra-

mena, obvod brucha a obvod bokov), ako aj ďalšie údaje (meno, dátum 

narodenia, pôrodná dĺžka a hmotnosť, telesná výška a hmotnosť rodičov, 

ich dátum narodenia a dôležité životné udalosti, ktoré mohli ovplyvniť 

rast dieťaťa). Percentilové hodnoty, ako aj hodnoty z-skóre (SD-skóre) 

jednotlivých rozmerov sú ukladané do databázy. Túto databázu je možné 

exportovať do formátu excel (http://www.szu.cz/publikace/data/ program 

-ustcz-ke-stazeni?highlightWords=software+R%C5%AFstCZ). 

6.4  WHR a AGR index  

Novšie výskumy naznačili, že rozloženie tuku v tele môže byť dôle-

žitejšie než jeho množstvo. Nadmerný tuk v hornej alebo brušnej časti 

tela predstavuje pre zdravie väčšie nebezpečenstvo než tuk v dolnej časti 

tela koncentrovaný v bokoch a stehnách. Pomer obvodu pása k obvodu 

bokov, WHR index (Waist Hip Ratio), je dobrým ukazovateľom rozlo-

ženia tuku v tele. Čím je tento pomer vyšší, tým sa predpokladá väčšie 

riziko kardiovaskulárnych chorôb (Matejovičová, Bezáková a Koprdová, 

2008). Svačina (2000) uvádza, že zdravotne ideálna hodnota je do 0,85  

a zdravotné riziko predstavuje pomer väčší ako 0,85. Pre detskú populá-

ciu však normy (pre jednotlivé pohlavie a vek) daného indexu zatiaľ nie 

sú vytvorené. Bláha a kolektív (2010) uvádzajú zatiaľ normy indexu 

AGR (Abdominal-Gluteal Ratio) pre deti do 3,5 roka. Tento index uvá-

dza pomer obvodu brucha k obvodu bokov. 

 

 

 

http://www.szu.cz/publikace/data/%20program%20-ustcz-ke-stazeni?highlightWords=software+R%C5%AFstCZ
http://www.szu.cz/publikace/data/%20program%20-ustcz-ke-stazeni?highlightWords=software+R%C5%AFstCZ
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6.5  Biologický vek 

Biologický (fyziologický) vek môžeme charakterizovať ako určité 

štádium rastu a vývinu jednotlivca – aktuálny stav momentálnej funkč-

nosti alebo degradácie tkanív a orgánov organizmu. Vyjadruje sa ako 

pomer veku štatistickej normy (referenčné hodnoty zdravej populácie 

detí) ku skutočnému chronologickému veku. Používa sa na posúdenie 

biologickej zrelosti. Je ovplyvnený nielen geneticky, ale aj životnými 

podmienkami (výživa, pracovné zaťaženie, choroby, atď.). Ich vplyvom 

môže byť biologický vek spomalený alebo urýchlený. Nie je merateľný 

počtom rokov uplynulých od narodenia, získava sa spravidla nepriamy-

mi postupmi. Jeho odhad je založený na zložitých biologických mera-

niach a vyjadrený môže byť viacerými spôsobmi (Matejovičová a kol., 

2014; Šelingerová a Moravec, 2009): 

 a) rastový vek, na základe predikcie telesnej výšky, 

 b) proporcionálny vek, na základe dĺžok a obvodov jednotlivých 

proporcií ľudského tela, 

 c) kostný vek, na základe rtg snímky zápästných kostičiek, 

 d) vývinový vek, na základe pohlavnej zrelosti, 

 e) zubný vek, na základe počtu prerezaných zubov mliečneho a trva-

lého chrupu. 

V období mladšieho školského veku sú rozdiely medzi kalendárnym 

a biologickým vekom menej významné. Veľké rozdiely sa začnú preja-

vovať v predpubertálnom a pubertálnom období, kde rozdiely medzi re-

tardovanými a akcelerovanými deťmi môžu byť 2 – 4 roky, resp. až 6 

rokov (Šelingerová a Moravec, 2009). 

Rôzne štúdie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, rovnako ako medzi 

súrodencami, ukazujú rozsah genetickej podmienenosti pri určovaní 

výšky tela. Vo všeobecnosti platí, že vysokí rodičia majú vysoké deti. 

Kombinácia génov vysokého otca a vysokej matky predpokladá vyššie 

potomstvo ako kombinácia génov rodičov, u ktorých otec alebo matka je 
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nízkej postavy. Neinvazívny postup predikcie z aktuálnej výšky dieťaťa 

a výšky rodičov nás relatívne objektívne informuje o telesnej výške die-

ťaťa v dospelosti. Prepracovaná pôvodná metodika (Šimková, Ramacsay, 

Uher, 1982) bola modifikovaná, pretože nezohľadňovala vývinový trend 

v populácii. Šelingerová a Šelinger (2009) upravili metodiku tak, aby re-

gresná rovnica bola použiteľná pre každú desatinu chronologického veku 

dieťaťa. 

Regresná rovnica 

a + b1 (aktuálna výška) + b2 (výška otca + výška matky / 2) 

Aktuálna výška = výška dieťaťa v čase merania 

a = konštanta, b1 = regresný koeficient, b2 = regresný koeficient 

Tabuľka 3  

Regresné koeficienty predikcie telesnej výšky chlapcov (Laczo a kol., 2013) 

Vek A b1 b2 Vek A b1 b2 Vek A b1 b2 

6 21,313 0,498 0,582 10 13,284 0,489 0,574 14 15,568 0,326 0,647 

6,1 20,687 0,491 0,589 10,1 13,197 0,486 0,575 14,1 15,806 0,331 0,639 

6,2 20,007 0,484 0,595 10,2 13,104 0,483 0,577 14,2 16,021 0,337 0,631 

6,3 19,275 0,476 0,603 10,3 13,028 0,478 0,580 14,3 16,230 0,343 0,623 

6,4 18,537 0,469 0,610 10,4 12,976 0,474 0,583 14,4 16,422 0,350 0,614 

6,5 17,834 0,461 0,617 10,5 12,935 0,469 0,585 14,5 16,608 0,357 0,605 

6,6 17,165 0,454 0,624 10,6 12,941 0,464 0,588 14,6 16,794 0,364 0,596 

6,7 16,555 0,447 0,630 10,7 12,982 0,459 0,590 14,7 16,974 0,372 0,586 

6,8 16,000 0,440 0,636 10,8 13,069 0,455 0,592 14,8 17,154 0,379 0,577 

6,9 15,666 0,436 0,639 10,9 13,209 0,451 0,594 14,9 17,340 0,386 0,568 

7 15,446 0,432 0,642 11 13,424 0,447 0,594 15 17,531 0,393 0,559 

7,1 15,411 0,429 0,643 11,1 13,749 0,444 0,593 15,1 17,660 0,402 0,548 

7,2 15,568 0,426 0,643 11,2 14,225 0,443 0,590 15,2 17,810 0,411 0,538 

7,3 15,864 0,424 0,642 11,3 14,812 0,442 0,586 15,3 17,980 0,420 0,527 

7,4 16,276 0,423 0,640 11,4 15,451 0,441 0,582 15,4 18,120 0,429 0,515 

7,5 16,730 0,422 0,637 11,5 16,108 0,440 0,577 15,5 18,240 0,439 0,504 

7,6 17,206 0,422 0,633 11,6 16,735 0,439 0,573 15,6 18,380 0,449 0,492 

7,7 17,648 0,423 0,629 11,7 17,293 0,437 0,570 15,7 18,480 0,560 0,479 
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Tabuľka 3 ‒ pokračovanie 

Regresné koeficienty predikcie telesnej výšky chlapcov (Laczo a kol., 2013) 

Vek A b1 b2 Vek A b1 b2 Vek A b1 b2 

7,8 18,014 0,424 0,625 11,8 17,735 0,434 0,569 15,8 18,570 0,471 0,466 

7,9 18,264 0,426 0,622 11,9 18,008 0,430 0,570 15,9 18,630 0,483 0,452 

8 18,351 0,429 0,618 12 18,089 0,423 0,574 16 18,650 0,496 0,439 

8,1 18,281 0,433 0,614 12,1 17,909 0,414 0,582 16,1 18,650 0,509 0,424 

8,2 18,095 0,439 0,609 12,2 17,497 0,402 0,593 16,2 18,620 0,523 0,408 

8,3 17,822 0,446 0,604 12,3 16,910 0,388 0,608 16,3 18,510 0,538 0,393 

8,4 17,479 0,454 0,599 12,4 16,195 0,373 0,625 16,4 18,360 0,554 0,376 

8,5 17,090 0,463 0,593 12,5 15,434 0,357 0,642 16,5 18,140 0,570 0,359 

8,6 16,677 0,471 0,588 12,6 14,644 0,342 0,659 16,6 17,870 0,588 0,341 

8,7 16,271 0,479 0,583 12,7 13,923 0,327 0,675 16,7 17,470 0,608 0,322 

8,8 15,870 0,486 0,578 12,8 13,296 0,315 0,689 16,8 17,030 0,628 0,303 

8,9 15,521 0,492 0,575 12,9 12,813 0,305 0,699 16,9 16,470 0,649 0,283 

9 15,225 0,496 0,572 13 12,569 0,298 0,705 17 15,780 0,673 0,261 

9,1 14,969 0,498 0,570 13,1 12,529 0,294 0,707 17,1 15,000 0,697 0,240 

9,2 14,725 0,500 0,569 13,2 12,639 0,293 0,706 17,2 14,040 0,723 0,217 

9,3 14,493 0,500 0,569 13,3 12,872 0,294 0,702 17,3 12,970 0,750 0,193 

9,4 14,260 0,500 0,569 13,4 13,209 0,296 0,697 17,4 11,720 78,000 0,169 

9,5 14,051 0,499 0,569 13,5 13,604 0,300 0,690 17,5 10,290 0,811 0,143 

9,6 13,848 0,498 0,570 13,6 14,045 0,305 0,681 17,6 8,650 0,845 0,116 

9,7 13,679 0,496 0,571 13,7 14,475 0,310 0,673 17,7 6,860 0,880 0,089 

9,8 13,522 0,494 0,572 13,8 14,894 0,316 0,664 17,8 4,800 0,918 0,060 

9,9 13,383 0,492 0,573 13,9 15,277 0,321 0,655 17,9 2,540 0,957 0,031 
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Tabuľka 4 

Regresné koeficienty predikcie telesnej výšky dievčat (Laczo a kol., 2013) 

Vek A b1 b2 Vek A b1 b2 Vek A b1 b2 

6 23,170 0,565 0,448 9,5 5,770 0,698 0,380 13 19,019 0,603 0,306 

6,1 23,070 0,575 0,440 9,6 6,780 0,689 0,379 13,1 17,910 0,618 0,296 

6,2 23,000 0,585 0,431 9,7 7,870 0,679 0,377 13,2 16,670 0,635 0,286 

6,3 22,920 0,595 0,423 9,8 8,980 0,670 0,376 13,3 15,260 0,653 0,276 

6,4 22,853 0,606 0,414 9,9 10,038 0,660 0,375 13,4 13,780 0,673 0,265 

6,5 22,780 0,616 0,405 10 10,973 0,652 0,374 13,5 12,260 0,692 0,254 

6,6 22,697 0,626 0,397 10,1 11,911 0,644 0,373 13,6 10,744 0,711 0,243 

6,7 22,600 0,635 0,389 10,2 12,920 0,635 0,372 13,7 9,310 0,730 0,232 

6,8 22,460 0,644 0,381 10,3 14,020 0,626 0,372 13,8 7,920 0,748 0,222 

6,9 22,310 0,651 0,375 10,4 15,150 0,617 0,371 13,9 6,730 0,765 0,212 

7 22,111 0,657 0,370 10,5 16,300 0,608 0,370 14 5,694 0,780 0,202 

7,1 21,913 0,661 0,366 10,6 17,410 0,599 0,369 14,1 4,850 0,794 0,193 

7,2 21,746 0,664 0,363 10,7 18,490 0,591 0,369 14,2 4,150 0,806 0,184 

7,3 21,579 0,665 0,360 10,8 19,520 0,582 0,368 14,3 3,580 0,817 0,175 

7,4 21,389 0,666 0,359 10,9 20,440 0,573 0,369 14,4 3,090 0,828 0,167 

7,5 21,170 0,666 0,358 11 21,228 0,565 0,369 14,5 2,660 0,837 0,159 

7,6 20,899 0,666 0,357 11,1 21,950 0,556 0,370 14,6 2,280 0,847 0,151 

7,7 20,557 0,665 0,357 11,2 22,640 0,547 0,373 14,7 1,812 0,857 0,141 

7,8 20,122 0,666 0,357 11,3 23,310 0,537 0,376 14,8 1,522 0,866 0,132 

7,9 19,554 0,667 0,357 11,4 23,910 0,526 0,379 14,9 1,280 0,876 0,122 

8 18,765 0,670 0,358 11,5 24,440 0,516 0,383 15 1,077 0,887 0,111 

8,1 17,644 0,674 0,359 11,6 24,890 0,507 0,386 15,1 0,901 0,899 0,099 

8,2 16,160 0,680 0,361 11,7 25,230 0,500 0,388 15,2 0,750 0,911 0,086 

8,3 14,420 0,688 0,364 11,8 25,470 0,495 0,389 15,3 0,610 0,926 0,072 

8,4 12,510 0,696 0,367 11,9 25,580 0,492 0,389 15,4 0,477 0,941 0,056 

8,5 10,570 0,703 0,370 12 25,544 0,492 0,387 15,5 0,339 0,959 0,039 

8,6 8,690 0,711 0,373 12,1 25,360 0,495 0,383 15,6 0,188 0,978 0,021 

8,7 6,960 0,718 0,376 12,2 25,040 0,501 0,378 - - - - 

8,8 5,470 0,723 0,379 12,3 24,596 0,510 0,371 - - - - 

8,9 4,360 0,725 0,381 12,4 24,040 0,520 0,363 - - - - 

9 3,704 0,726 0,382 12,5 23,373 0,532 0,354 - - - - 

9,1 3,514 0,724 0,382 12,6 22,640 0,545 0,345 - - - - 
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Tabuľka 4 ‒ pokračovanie 

Regresné koeficienty predikcie telesnej výšky dievčat (Laczo a kol., 2013) 

Vek A b1 b2 Vek A b1 b2 Vek A b1 b2 

9,2 3,680 0,720 0,382 12,7 21,820 0,559 0,350 - - - - 

9,3 4,130 0,714 0,382 12,8 20,932 0,574 0,325 - - - - 

9,4 4,860 0,706 0,381 12,9 20,000 0,588 0,315 - - - - 

 
Na určenie kostného veku je vhodný modifikovaný postup (TW3 

Method) podľa Tannera a kol. (Laczo a kol., 2013). Je to upravená me-

tóda od pôvodnej metódy TW2. Obsahuje inovované auxologické údaje 

a zohľadňuje vplyv sekulárneho trendu na včasnejšiu biologickú zrelosť 

detí a pubescentov v súčasnosti. Na základe rádiografickej snímky distál-

nych epifýz kostí predlaktia a článkov prstov ľavej ruky sa zisťuje stupeň 

ich osifikácie (scoring system). Posudzuje sa veľkosť osifikačných cen-

tier, priebežná kalcifikácia a uzatváranie epifyzálnych štrbín kostí. Zís-

kané skóre zrelosti sa prepočíta na hodnotu kostného veku podľa tabuliek 

a atlasu, ktoré uvádzajú reláciu s kalendárnym vekom, a to osobitne pre 

chlapcov a osobitne pre dievčatá. Variačná šírka normy k určitému kalen-

dárnemu veku sa rovná ± pol roka. Osifikácia zápästných kostí postupuje 

nasledovným poradím:os capitatum v prvom, os hamatum a os triquetrum 

v treťom, os trapezium a os lunatum v piatom, os scaphoideum a os trape-

zoideum v ôsmom a os pisiforme v dvanástom roku života dieťaťa. Počet 

osifikačných jadier môžeme sledovať na röntgenovom snímku (skiagram) 

zápästia  (Kresánek a kol., 2006; Machová, 2008). 

Stanovenie kostného veku (pri odchýlkach rastu alebo pri predpo-

vedi definitívnej výšky) je cennou informáciou v období puberty. Zrast 

hlavice s telom záprstnej kosti palca signalizuje blízky nástup menarché. 

Kostný vek v pásme ± dva roky kalendárneho veku zodpovedá fyziolo-

gickej variabilite kostného zrenia a považuje sa za normálny (Machová, 

2008; Vargová a kol., 2012). 
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Tabuľka 5 

Štádiá vývinu pubického ochlpenia (P) (Šašinka a kol., 2007) 

P1. Nevyskytuje sa žiadne pubické ochlpenie. 

P2. 

 
Sú prítomné len ojedinelé dlhé, málo pigmentované, zvyčajne 

rovné chlpy na báze penisu alebo na veľkých pyskoch ohanbia. 

P3. Chlpy sú podstatne tmavšie, hrubšie a viac stočené, šíria sa nad 

symfýzu. 

P4. Chlpy sú dospelého typu, ale oblasť, ktorú pokrývajú je menšia 

než u dospelého. 

P5. 

 

 

Ochlpenie sa u dievčat šíri na vnútornú stranu stehien, nad 

symfýzou sa končí ostro, vytvoril sa charakteristický trojuholník, 

obrátený smerom nadol. U chlapcov sa chlpy začínajú šíriť 

smerom nahor pozdĺž stredovej linea alba až k pupku. 

Tabuľka 6 

Štádiá vývinu mužského genitálu (G) (Šašinka a kol., 2007) 

G1. 

 

 

Semenníky, miešok a penis majú detské rozmery a tvar. Semenníky 

sú malé, s objemom okolo 1 ml, rovnako veľké, koža na nich je 

hladká. Na penise nie je oddelený žaluď. 

G2. 

 

Semenníky a miešok sú mierne zväčšené, penis sa nemení. Koža 

mieška má malé záhyby, je červenkastá. 

G3. 

 

Penis sa mierne zväčší do dĺžky, ale málo do hrúbky. Semenníky 

a miešok rastú ďalej. 

G4. 

 

 

Penis ďalej rastie do dĺžky a zároveň začína hrubnúť (rastú corpora 

cavernosa), vyvíja a zreteľne sa oddeľuje žaluď. Semenníky a mie-

šok pokračujú v raste, koža miešku je tmavšia, viac zriasnená. 

G5. Genitál má dospelý tvar a veľkosť, semenníky majú objem 15 – 25 

ml. 

 
Vývinový vek hodnotí stav pohlavnej zrelosti jednotlivca na základe 

rôznych stupníc. Správny priebeh endokrinných a somatických zmien 

v puberte sa u chlapcov hodnotí podľa vývinu pubického ochlpenia (P), 

penisu a semenníkov (G) a u dievčat podľa vývinu pubického ochlpenia 
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(P) a prsníkov (M). U dievčat sa hodnotí aj vek prvej menštruácie. Vývin 

rozdeľujeme podľa Tannera do 5 štádií. Prvé štádium znamená, že se-

kundárne pubertálne znaky kompletne chýbajú, kým 5. štádium predsta-

vuje ukončený pubertálny vývin (Matejovičová a kol., 2014; Jakušová  

a kol., 2014). V tabuľkách 5, 6 a 7 uvádzame vývin jednotlivých 

znakov. 

Tabuľka 7 

Štádiá vývinu prsníkov (M) (Šašinka a kol., 2007) 

M1. 

Detský prsník. Bradavka je len málo zvýšená nad úroveň hrudníka, 

areola je v úrovni hrudníka a predstavuje vlastne len zreteľnejšie 

pigmentovanú škvrnu. 

M2. 

Priemer bradavky a areoly sa zväčšuje. Dochádza k ich elevácii 

nad úroveň hrudníka, pričom sa elevujú obe súčasne a rovnomerne 

(štádium gombíka). 

M3. 

  

Rovnomerne sa zväčšuje prsník, areola a bradavka, takže ich 

kontúra pri pohľade zboku je plynulá. 

M4. 

  

Prsník ďalej rastie, areola a bradavka vytvoria samostatnú kontúru, 

ktorá prečnieva obrysy prsníka. 

M5. 

  

Prominuje len bradavka, areola klesne na úroveň obrysov prsníka, 

ktorý nadobúda definitívny tvar (štádium zrelosti). 

 

Zubný vek sa určuje podľa počtu prerezaných zubov prvej (dočas-

nej) a trvalej dentície porovnaním s tabuľkou (s normou pre určité vekové 

obdobie) (Machová, 2008).  

6.6  Somatotypy 

Aj napriek veľkej rozmanitosti telesnej stavby jednotlivcov, na kto-

rej sa podieľa rôznou mierou kostra, svalstvo, tukové tkanivo a dĺžkové, 

šírkové a hĺbkové rozmery jednotlivých častí tela, môžeme v populácii 

pozorovať, že sú si niektorí ľudia typom svojej postavy podobní. Títo 
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ľudia patria k rovnakému somatotypu. Somatotyp je určité priestorové 

vytváranie ľudského tela, ktoré je dané dĺžkovými, šírkovými a hĺbkový-

mi rozmermi a vzájomnými vzťahmi jednotlivých častí tela (kostra, sval-

stvo, podkožný tuk, základné telesné dutiny a v nich uložené orgány). 

Somatotyp je z veľkej časti ovplyvnený dedičnosťou a pomerne málo  

ho ovplyvňuje výživa alebo telesná aktivita. V súčasnej dobe sa najviac 

uplatňuje Sheldonova typológia, ktorá predpokladá, že ľudské typy sú 

v populácii zastúpené plynule. Medzi nimi rozoznáva tri extrémne typy 

(endomorf, mezomorf a ektomorf), ktoré sú odvodené od troch zárodoč-

ných listov (endoderma, mezoderma, ektoderma) (Machová, 2008).  

Endomorfná zložka tvorí orgány, ktoré vznikli z endodermy, t. j. pre-

dovšetkým tráviacej trubice. Mezomorfná zložka je typická prevahou 

kostry, svalov a spojivového tkaniva. Ektomorfná zložka je charakteris-

tická vysokým vzrastom, gracilnou kostrou a slabými svalmi. Väčšina 

ľudí má v stavbe svojho tela uvedené tri zložky zastúpené nerovnomerne. 

Podiel každej z nich sa vyjadruje stupňom 1 až 7 (minimálny podiel = 1, 

maximálny podiel = 7). Typ telesnej stavby je potom určený trojčíslím 

(napr. 541). Prvé číslo je podiel endomorfnej zložky, druhé číslo vyjad-

ruje mezomorfnú zložku a tretie číslo označuje zastúpenie ektomorfnej 

zložky (Machová, 2008).  

Na Sheldonovu typológiu nadväzuje metóda Heath-Cartera. Kaž-

dý z troch komponentov sa odčíta z tabuľky somatotypov s presnosťou 

0,5 bodu. Stupnica na hornej hranici prakticky nie je obmedzená, v praxi 

však bola zaznamenaná najvyššia hodnota endomorfného komponentu 

14, pre mezomorfný 10 a pre ektomorfný komponent 9 bodov. Endomorf-

ný komponent sa stanoví na základe hrúbky kožných rias nad tricepsom, 

subskapulárnej kožnej riasy, suprailiakálnej kožnej riasy. Hodnota mezo-

morfného komponentu sa určuje na základe telesnej výšky, šírky epikon-

dylu humeru a femuru a na základe obvodu ramena a obvodu lýtka zmen-

šených o hodnotu príslušnej kožnej riasy. Ektomorfný komponent sa vy-

počíta zo vzťahu telesná výška/
3
√telesná hmotnosť (Riegerová, Přídalová 

a Ulbrichová, 2006). 
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6.7  Vzdelávacie moderné technológie vovýučbe témy 

„Hodnotenie telesného rastu a vývinu“ 

Aplikácia Child Growth Tracker (2019) slúži na zobrazenie rasto-

vých percentilových grafov telesnej hmotnosti, výšky a obvodu hlavy detí 

od narodenia do 20 rokov. Súčasťou aplikácie sú WHO (World Health 

Organization) a CDC (Centers-for-Disease-Control-and-Prevention) nor-

my fyziologicky zdravej populácie detí, ako aj gestačné vekové tabuľky 

pre predčasne narodené deti. V aplikácii sa dajú porovnať rastové krivky 

viacerých detí, ako aj porovnať telesné údaje s údajmi rodičov. Všetky 

grafy je možné vygenerovať do pdf formátu. Podobnými aplikáciami, 

ktoré ponúkajú percentilové grafy telesnej hmotnosti, výšky, obvodu 

hlavy a indexu BMI detí od narodenia do 18 rokov, sú aplikácie Child 

Growth & Percentiles (2019) a Growth Chart CDC WHO Percentile 

(2019). 

Pomocou aplikácie BMI 3D – Body Mass Index in 3D (2019) je 

možné vypočítať aktuálnu hodnotu BMI indexu a percento tuku podľa 

zadania telesnej výšky a hmotnosti jednotlivca. Zároveň zobrazuje apli-

kácia 3D model ľudského mužského a ženského tela po zadaní aktuálnych 

telesných hodnôt. Podobnou aplikáciou je BMR / BMI Calculator (2019).  

Aktivity a úlohy s využitím moderných technológií 

1. Do aplikácie Child Growth Tracker zadajte cez znamienko „+“ 

základné údaje detí (meno, dátum narodenia a dátum merania, pohlavie), 

ktorým budete vyhodnocovať telesný rast (napr. detských rodinných prí-

slušníkov). Po zadaní základných údajov, opäť po odkliknutí priečinka 

s menom dieťaťa cez znamienko „+“ zadajte do aplikácie telesné para-

metre (telesnú hmotnosť „weight“ v kg, telesnú výšku „height“ v cm a 

obvod hlavy „head circumference“ v cm). Zistite na základe metódy sme-
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rodajnej odchýlky („Z-Score“), či je rast detí fyziologický (v aplilkácii 

sú dostupné aj tabuľky „tables“ aj grafy „charts“). 

2. Do aplikácie Child Growth & Percentiles cez znamienko „+“ 

zadajte telesné parametre dieťaťa (vek „age“ v rokoch a mesiacoch, te-

lesnú výšku „height“ v cm, telesnú hmotnosť „weight“ v kg a obvod hla-

vy „head circumference“ v cm), ktorému budete vyhodnocovať telesný 

rast (napr. detského rodinného príslušníka vo veku do dvoch rokov). Vo 

funkcii „Charts“ zistite, či toto dieťa má primeranú hmotnosť vzhľadom 

k telesnej výške. Ktorú metódu môžete použiť a popíšte graf, ktorý vám 

aplikácia ponúka.  

3. Do aplikácie Growth Chart CDC WHO Percentile zadajte cez funk-

ciu „Add Profile“ základné údaje detí (meno, pohlavie a dátum narode-

nia nie starší ako rok 2014), ktorým budete vyhodnocovať telesný rast 

(napr. detských rodinných príslušníkov). Po zadaní základných údajov 

môžete vo funkcii „Add Visit“ vložiť telesné parametre detí (telesnú hmot-

nosť „weight“ v kg, telesnú výšku „lenght“ v cm a obvod hlavy „head 

circumference“ v cm). Skúste na základe percentilovej metódy odhadnúť, 

či je rast hlavy dieťaťa primeraný k jeho veku (použitím funkcie „WHO 

percentile“, typ noriem „head circumference for age“). 

4. Použitím aplikácie BMI 3D – Body Mass Index in 3D skúste zistiť, 

či nemáte sklon k nadmernej telesnej hmotnosti alebo k obezite. Mohli 

by sme túto aplikáciu použiť aj pre deti do obdobia adolescencie? Vysvet-

lite svoju odpoveď. 

5. Do aplikácie BMR/BMI Calculator zadajte telesné parametre 

dieťaťa (vek „age“ v týždňoch alebo v rokoch, telesnú výšku „lenght/ 

height“ v cm, telesnú hmotnosť „weight“ v kg a obvod hlavy „craneal 

perimeter“ v cm), ktorému budete vyhodnocovať telesný rast (napr. dets-

kého rodinného príslušníka). Sledujte na základe percentilovej metódy, 

či je rast dieťaťa fyziologický. 

6. V programe RůstCZ si po zadaní základných údajov o dieťati (me-

no, dátum narodenia, dátum merania, telesná výška a hmotnosť, obvod 

hlavy, ramena, brucha a bokov napr. detského rodinného príslušníka) 

zistite podľa percentilovej metódy, či je rast dieťaťa proporcionálny. 
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7. Ktorými matematicko-štatistickými spôsobmi sa najčastejšie vy-

jadrujú normy rastu? Jednoducho ich aj opíšte. 

8. Na čo slúži BMI, WHR, prípadne AGR index? 

9. Charakterizujte biologický vek. 

10. Akými spôsobmi možno vyjadriť biologický vek? 

11. Vysvetlite pojem „somatotyp“. 

12. Aké základné somatotypy poznáte? Zároveň ich popíšte. 
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7 
GENETICKY PODMIENENÝ  

PATOLOGICKÝ RAST A VÝVIN 

Príčinou patologicky zmeneného rastu a vývinu organizmu môže 

byť mutácia genetického materiálu.Zmena (mutácia) genetickej informá-

cie (DNA) sa prenáša na ďalšie generácie buniek vznikajúcich z pôvod-

nej materskej bunky postihnutej mutáciou. Neznamená to však, že každý 

genetický patologický stav má dedičný charakter, t. j. že sa prenáša na 

ďalšie potomstvo (napr. prevažná väčšina chromozómových aberácií ne-

má dedičný charakter). 

Pokiaľ sa mutáciou zmenená genetická informácia dostane do po-

hlavných buniek (gamét) a ich prostredníctvom sa prenáša na potomkov, 

je táto mutácia dedičná. Základnou črtou dedičnej (hereditárnej) choro-

by je tak prenos mutantnej DNA, a tým aj ochorenia z generácie rodičov 

na generáciu potomkov (napr. monogénové ochorenia, niektoré chromo-

zómové aberácie štruktúrneho charakteru alebo ochorenia s multifaktori-

álnym typom dedičnosti). Na rozdiel od mutácií v zárodočných bunkách, 

z ktorých vznikajú pohlavné, sú mutácie somatických buniek nezdedené, 

ale získané. Tieto mutácie sú časté, ale vo väčšine nemajú dôsledky na 

zdravotný stav. Hrozbou sú iba mutácie somatických buniek vo veľmi 

včasnom postzygomatickom období, alebo ak mutácie zapríčiňujú abnor-

málnu a urýchlenú proliferáciu buniek a podmieňujú vznik malígnych 

procesov (Sršeň a Sršňová, 2005; Drobný a Drobná, 2004). 
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Mutácia z kauzálneho hľadiska vzniká buď spontánne, bez pôsobe-

nia vonkajších príčin, alebo môže byť vyvolaná, indukovaná tzv. muta-

génmi (činitele vyvolávajúce mutácie). Mutagény môžu byť fyzikálne, 

chemické a lebo biologické (žiarenie, teplo, jedy, lieky, vírusy atď.) (Klí-

ma a kol., 2016; Drobný a Drobná, 2004).  

Podľa charakteru, resp. rozsahu poruchy DNA sa rozoznávajú mutá-

cie génové (zmena prebieha iba na jednom géne) alebo chromozomálne 

(resp. aberácie, kedy dochádza k zmene celého chromozómu alebo jeho 

časti) (Drobný a Drobná, 2004).  

7.1  Monogénne podmienený patologický rast a vývin  

Pri prenose monogénne dedičných vlastností, príp. ochorení (pri pre-

nose jediného mutovaného génu) platia Mendelove zákony dedičnosti.  

Hovoríme aj o tzv. monogénne podmienených patologických stavoch 

s jednoduchým, mendelovským typom dedičnosti. Prvý zákon – Zákon 

uniformity krížencov (hybridov) hovorí, že ak krížime dvoch homozygo-

tov (dominantného a recesívneho), potomkovia v prvej dcérskej generácii 

budú rovnakí (genotypom aj fenotypom), genotypom budú heterozygoti. 

Druhý zákon – Zákon segregácie (štiepnych pomerov) hovorí, že ak krí-

žime dvoch heterozygotov (potomkov z kríženia pre 1. zákon), v ich po-

tomstve (druhá dcérska generácia) sa objavujú aj znaky starých rodičov. 

Pri sledovaní fenotypov máme z takéhoto kríženia ¾ (75 %) nepostihnu-

tých a ¼ (25 %) postihnutých, to znamená, že štiepny fenotypový pomer 

je 3 : 1. Štiepny pomer genotypov je 1 : 2 : 1 (1/4 AA, ½ Aa, ¼ aa). Tretí 

zákon – Zákon voľnej kombinovateľnosti hovorí, že ak sledujeme dedič-

nosť dvoch znakov súčasne, ktoré nie sú vo väzbe (to znamená, že zod-

povedné gény neležia na tom istom chromozóme), v potomstve sa objavia 

všetky teoreticky možné kombinácie (genotypov aj fenotypov) v určitom 

pomere (Boroňová, 2014; Drobný a Drobná, 2004).  

Dedičnosť genetických chorôb s mendelovským (tradičným) typom 

dedičnosti je v súlade s Mendelovými zákonmi autozómovo dominant-
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ného a recesívneho alebo X-chromozóm viazaného recesívneho, prípadne 

dominantného charakteru (Sršeň a Sršňová, 2005). Webová stránka zá-

kladnej databázy mendelsky dedičných chorôb online katalógu McKu-

sicka (OMIM – online Mendelian Inheritance in Man) je: http://ww. 

ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM&itool=toolbar (Vargová 

a kol., 2012).  

A. Pre autozomálne dominantne dedičné znaky je charakteris-

tické (Drobný a Drobná, 2004; Šašinka a kol., 2007; Sršeň a Sršňová, 

2005): 

 každý postihnutý má aspoň jedného z rodičov postihnutého,  

 pomer postihnutých mužov a žien je približne 1 : 1, t. j. vznik a pre-

nos znaku nie je ovplyvnený pohlavím,  

 znak sa zjavuje v každej generácii – tzv. „vertikálny prenos znaku“,  

 oneskorený začiatok klinických príznakov – choroba sa prejaví zvy-

čajne až v dospelosti, aj keď je mutantný gén prítomný už od mo-

mentu oplodnenia,  

 génovým produktom sú najmä zmeny základných bielkovín morfo-

logicko-štruktúrneho charakteru, 

 príkladom ochorenia je achondroplázia, Marfanov syndróm, brachy-

daktýlia.  

Achondroplázia 

Achondroplázia sa dedí autozomálne dominantne. Následkom poru-

šenej enchondrálnej osifikácie sa zmenšuje rast dlhých kostí (porucha 

rastu epifýzových chrupiek dlhých kostí) a kostí lebečnej bázy (príčinou 

je mutácia génu FGFR 3 – fibroblast growth factor receptor). Dôsledkom 

toho vzniká disproporčný trpasličí vzrast s veľmi krátkymi končatinami 

(hlavne ich proximálne časti) v porovnaní s trupom. Jednotlivci s hypo-

fyzárnym trpaslíctvom (nedostatok STH) majú, naopak, proporčne malý 

trpasličí vzrast. Tzv. familiárny malý vzrast je najčastejšia príčina malého 

vzrastu, nejedná sa však o patológiu, ale dieťa vplyvom dedičnej dispo-
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zície (jeho rodičia sú malého vzrastu) dosiahne iba malú výslednú ko-

nečnú výšku (Otová a Mihalová, 2014; Siegenthaler a kol., 1995; Slaný, 

2014). 

Iné poruchy sa u pacientov s achondropláziou nevyskytujú a oni sa-

mi majú úplne normálnu inteligenciu. Veľmi zreteľné spomalenie rastu 

vyvoláva aj primárna hypotyreóza novorodenca (vrodená hypotyreóza), 

príp. neskôr získaná hypotyreóza, vždy je však sprevádzaná zníženou 

inteligenciou (Siegenthaler a kol., 1995).  

Marfanov syndróm 

Podkladom Marfanovho syndrómu (MS) je autozomálne dominant-

ná dedičná porucha syntézy kolagénu, chýba, resp. je defektný fibrilín, 

bielkovinový komponent spojivového tkaniva, čím vznikajú poruchy 

skeletu. Gén pre MS je lokalizovaný na chromozóme 15 (Sršeň a Sršňo-

vá, 2005). 

Charakteristické sú veľmi dlhé a štíhle končatiny väčšinou vysokých 

postihnutých jednotlivcov. Rozpätie horných končatín obvykle presahuje 

telesnú výšku (býva prítomná hypermobilita kĺbov). Okrem toho majú 

postihnutí tzv. pavúčie prsty (arachnodaktylia), často deformity hrudníka 

v tvare vtáčieho hrudníka, vysoké podnebie (v tvare gotického dómu) 

a väčšinou predĺženú tvár (dolichocefália). Asi u 80 % postihnutých sa 

vyskytuje subluxácia očných šošoviek (väčšinou smerom hore) a často 

prítomná krátkozrakosť (Siegenthaler a kol., 1995).  

Brachydaktýlia 

Brachydaktýlia – krátkoprstosť patrí medzi autozomálne dominant-

ne dedičnú poruchu a je spôsobená nedokonalým vývinom a zrastom 2. 

a 3. článku prstu. Vzniká mutáciou génu BMPR (bone morphogenetic 

proteine receptor), ktorý kóduje receptor pre kostný morfogenetický 

proteín, vedie k poruche kontroly formácie chrupavky, ktorá sa neskôr 

premieňa na kosť (Machová, 2008; Otová a Mihalová, 2014). 
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B. Pre autozomálne recesívne dedičné znaky je charakteristické 

(Drobný a Drobná, 2004; Jurko a kol., 2009; Kádaši, 2010; Šašinka  

a kol., 2007; Sršeň a Sršňová, 2005): 

 postihnutý jednotlivec nemusí mať postihnutého ani jedného z ro-

dičov (musia byť však aspoň heterozygoti pre danú patologickú 

alelu),  

 rodičia postihnutých sú častejšie pokrvní príbuzní, často pochádza-

jú z endogamných oblastí– t. j. čím zriedkavejší je znak, tým je väč-

šia pravdepodobnosť, že heterozygotní rodičia príslušnú alelu zde-

dili od spoločného predka (teda majú alely identické pôvodom). 

Preto pri takýchto znakoch možno pozorovať zvýšenú frekvenciu 

výskytu príbuzenských manželstiev medzi rodičmi postihnutých,  

 postihnutí muži a ženy sa vyskytujú približne v pomere 1 : 1, t. j. 

vznik a prenos znaku nie je ovplyvnený pohlavím,  

 znak sa prejaví skôr u súrodencov, ale nemusí sa prejaviť u rodičov 

(musia byť však obaja prenášači daného ochorenia), potomkov alebo 

iných príbuzných – tzv. „horizontálny prenos znaku“,  

 choroby sa zvyčajne manifestujú už v ranom veku dieťaťa,  

 produktom patologického génu je predovšetkým enzýmový defekt 

(enzymopatia) – patologické stavy majú najmä charakter dedičných 

metabolických porúch,  

 príkladom ochorenia je fenylketonúria, cystická fibróza, albinizmus. 

Fenylketonúria 

Klasická fenylketonúria s autozomálnou recesívnou dedičnosťou je 

najčastejší genetický defekt metabolizmu aminokyselín s frekvenciou  

1 : 6 000. Vzniká následkom zníženej alebo chýbajúcej aktivity enzýmu 

fenylalanín-hydroxylázy zodpovednej za premenu fenylalanínu na tyro-

zín. Fenylalanín nahromadený vo vysokej koncentrácii v organizme tlmí 

aktivitu ďalších enzýmov, čím dochádza k deficitu neurotransmiterov 

(dopamínu, sérotonínu, noradrenalínu, adrenalínu a melanínu) s násled-
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ným ireverzibilným poškodením CNS a mentálnou retardáciou. Bez lieč-

by sa od 3. týždňa života môžu vyskytnúť kŕče v dôsledku zosilneného 

svalového reflexu a zvýšeného svalového tonusu. Pred zavedením skrí-

ningu a včasnej diétnej liečby boli títo pacienti liečení v psychiatrických 

ústavoch. Pokiaľ je hladina fenylalanínu u postihnutého dieťaťa riadená 

diétou (minimálny obsah fenylalaninu, zvýšené množstvo tyrozínu), je 

jeho vývin normálny. Pokiaľ žena fenylketonurička nedodržiava diétu 

pred a počas tehotenstva, u plodu sa vyskytuje poškodenie CNS a psycho-

motorická retardácia (zvýšená hladina fenylalanínu v krvi matky pôsobí 

negatívne na vyvíjajúcu sa CNS plodu) (Kovács a kol., 2010; Otová a Mi-

halová, 2014). 

Cystická fibróza 

Cystická fibróza patrí medzi autozomálne recesívne dedičné ochore-

nie s incidenciou 1 : 2 500 živonarodených detí. V Slovenskej populácii 

1 : 1 800. Príčinou je porucha transportu tekutín a elektrolytov v exokrin-

ných epitelových bunkách, ktorá spôsobuje vysokú koncentráciu elektro-

lytov v pote (tzv. „slané deti“) a zvýšenú viskozitu sekrétov v dýchacích 

cestách, pankrease a črevách. V pľúcach sa vyskytuje množstvo hlienu, 

ktoré obmedzuje priechodnosť priedušiek a priedušničiek. V dôsledku 

sekundárnych infekcií dochádza k poškodeniu pľúc, ktoré je najčastejšou 

príčinou smrti. Až u 85 % pacientov dochádza k upchatiu podžalúdkovej 

žľazy sekrétom. Dôležité tráviace enzýmy tak nemôžu byť prepravené 

do čriev. Ďalším orgánom, ktorý býva postihnutý, je pečeň. Upchatie 

drobných žlčovodov zhoršuje trávenie a narúša funkciu pečene. Cystická 

fibróza je jednou z príčin neplodnosti u mužov. Priemerná doba prežitia 

jednotlivcov s cystickou fibrózou je 25 rokov. Ochorenie je vyvolané mu-

táciou CFTR génu (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regu-

lator), ktorý je lokalizovaný na dlhom ramene 7. chromozómu (Böhmer 

a Repiská, 2009; Sršeň a Sršňová, 2005; Otová a Mihalová, 2014; Mun-

tau, 2014).  
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Albinizmus 

Albinizmus je autozomálne recesívne dedičná metabolická porucha. 

Jej príčinou je chýbanie enzýmu tyrozinázy, ktorý je potrebný pre preme-

nu aminokyseliny tyrozínu na melanín v pigmentových bunkách. Depig-

mentácia môže postihnúť kožu, sietnicu alebo dúhovku. Pacienti sú fo-

tofobickí, majú prítomní strabizmus, neostré videnie, chýba binokulárne 

videnie (pre poruchu kríženia nervových vlákien). Chorí majú zvýšenú 

náklonnosť k vzniku rakoviny kože, očná choroba sa môže skončiť sle-

potou (Machová, 2008; Kovács a kol., 2010).  

C. Pre gonozomálne dedičné znaky viazané na pohlavie je cha-

rakteristické:  

 recesívna dedičnosť viazaná na chromozóm X (Šašinka a kol., 

2007; Sršeň a Sršňová, 2005; Otová a Mihalová, 2014): 

 incidencia choroby je u mužov vyššia ako u žien (muž má po jed-

nom chromozóme X a Y – hemizygot, preto na klinickú manifes-

táciu stačí jediný patologický gén),  

 prenos z otca na syna nie je možný (otec odovzdáva synovi chro-

mozóm Y),  

 znak sa môže prenášať cez sériu prenášateliek (fenotypovo zdra-

vých žien), pričom v rodokmeni sú postihnutí muži, 

 prenášateľky môžu mať variabilnú expresivitu znaku,  

 príkladom ochorenia je daltonizmus (červeno-zelená farbosle-

posť; mutácia génu RCP – red-cone pigment pre vnímanie červe-

nej farby), svalová dystrofia (deficit cytoskeletárneho proteínu – 

dystrofínu, ktorý sa nachádza vo svaloch, čím dochádza k úbytku 

svalovej hmoty), príp. hemofília (zlá zrážanlivosť krvi).  

 dominantná dedičnosť viazaná na chromozóm X (Šašinka a kol., 

2007; Sršeň a Sršňová, 2005; Jurko a kol., 2009): 

 zriedkavé choroby, ktoré sa vyskytujú prevažne u žien,  
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 prítomnosť genetického defektu u mužov je často letálna už pred 

narodením,  

 prenos z otca na syna nie je možný (otec odovzdáva synovi 

chromozóm Y) v rodokmeni sa vyskytujú početné potraty,  

 príkladom ochorenia je rachitída rezistentná na vitamín D alebo 

Rettov syndróm. 

Rachitída rezistentná na vitamín D 

Familiárna hypofosfatemická rachitída (tzv. rachitída rezistentná na 

vitamín D, resp. fosfátový diabetes) je vrodená chyba metabolizmu fosfá-

tov s nízkym vzrastom a rachitickými kostnými zmenami hlavne dolných 

končatín do tvaru „o“, zriedkavo „x“. Príčinou je znížená reabsorpcia 

fosforu v obličkách, deficit fosforu je následne príčinou poruchy minera-

lizácie kostí, ich defektov a rastu. Je to dominantne dedičné ochorenie 

viazané na pohlavie, ktoré je vyvolané defektom génu lokalizovaného 

v distálnej časti krátkeho ramena chromozómu X, tomu zodpovedá aj ne-

patrná porucha u postihnutých dievčat. Vyskytuje sa zriedka 1 : 25 000 

(Wiedemann a Kunze, 1996; Sršeň a Sršňová, 2005).  

Rettov syndróm 

Rettov syndróm je progresívny syndróm manifestujúci sa výlučne 

u ženského pohlavia so zastavením vývinu po 9. – 18. mesiaci života, 

rýchlym mentálnym úbytkom s autistickými črtami, stereotypiou v pohy-

boch rúk, tremorom trupu, mikrocefáliou a epilepsiou. Veľmi pravdepo-

dobne ide o dominantne dedičné ochorenie viazané na chromozóm X, 

letálne u embryí mužského pohlavia. Diagnóza sa často stanoví medzi  

3. – 5. rokom života (Wiedemann a Kunze, 1996).  

Dedičnosť viazaná na chromozóm Y (Šašinka a kol., 2007; 

Sršeň a Sršňová, 2005):  

 ide o formu tzv. „holandrickej dedičnosti“,  
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 prejav vo fenotype prichádza do úvahy len u mužských jednot-

livcov, pričom sa vždy vyskytuje u otca a u všetkých jeho sy-

nov,  

 pre klinickú genetiku nemá praktický význam, pretože na chro-

mozóme Y nie je známy ani jeden funkčný gén, ktorého mutá-

cia by zapríčinila okrem mužskej neplodnosti vznik nejakého 

patologického stavu.  

7.2  Chromozómové aberácie ako príčina patologického 

rastu a vývinu 

Ako chromozómové aberácie sa v širšom slova zmysle označujú 

všetky zmeny chromozómov numerického alebo štruktúrneho charakte-

ru. Pri mutáciách so zmenou počtu chromozómov vznikajú numerické 

anomálie (aberácie) chromozómov. Pri mutáciách chromozómov, ktoré 

menia ich tvar a štruktúru, vznikajú štrukturálne anomálie (aberácie) 

chromozómov.Chromozómové aberácie sú častou príčinou spontánnych 

potratov. Predpokladá sa, že až 60 % skorých spontánnych potratov je 

následkom závažnej chromozómovej aberácie (Boroňová, 2014; Šašinka 

a kol., 2007; Jurko a kol., 2009). 

7.2.1  Numerické aberácie 

Pri numerických anomáliách sa počet chromozómov odlišuje od 

normálneho diploidného počtu (46 chromozómov). Ak počet chromozó-

mov nie je dvojnásobkom haploidného počtu (23), ale viacnásobkom, 

ide o tzv. polyploidiu (napr. triploidia – 69 chromozómov, tetraploidia – 

92 chromozómov).V tomto prípade ide o zmenu celej chromozómovej 

sady. Výskyt polyploidie vo všetkých bunkách (konštitučná polyploidia) 

sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Je však častým nálezom v  materiáli potra-

tov z včasného obdobia gravidity (v 1. trimestri). Plody s polyploidiou 
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sa nikdy nerodia živé, a ak sa narodia, tak nie sú životaschopné (Šašinka 

a kol., 2007; Boroňová, 2014).  

Ako aneuploidia sa označuje každý počet chromozómov, ktorý nie 

je celým násobkom haploidného počtu. Môže ísť o zväčšený (hyperdiplo-

idný) alebo o zmenšený (hypodiploidný) počet niektorých chromozómov. 

V týchto prípadoch ide najčastejšie o monozómiu (najčastejšie monozó-

mie gonozómov – monozómia X, tzv. Turnerov syndróm) alebo trizómiu 

(najčastejšie trizómie autozómov 21 – Downov syndróm, 13 – Patauov 

syndróm a 18 – Edwardsov syndróm; najčastejšia trizómia gonozómov – 

nadpočetný X chromozóm XXY, tzv. Klinefelterov syndróm, trizómia 

X, tzv. XXX-syndróm, nadpočetný Y chromozóm, tzv. XYY-syndróm). 

Namiesto dvoch homologických chromozómov (dizómia) je v prvom  

prípade prítomný len jeden a v druhom prípade až tri chromozómy. Auto-

zomálne monozómie pravdepodobne predstavujú zygotický letálny fak-

tor, pretože sa pri potratoch zistili veľmi zriedka. Z toho možno usudzo-

vať, že musia byť veľmi často pri potratoch, ktoré sa nedajú klinicky za-

chytiť, a preto unikajú odhaleniu. Gonozomálne anomálie sú v porovnaní 

s autozomálnymi aberáciami rozmanitejšie a v podstate menej závažné. 

Medzi ich hlavné prejavy patria anomálie vonkajších i vnútorných geni-

tálií a s tým súvisiace poruchy reprodukcie. Aneuploidia chromozómov 

vzniká najčastejšie tak, že v priebehu meiotického alebo mitotického de-

lenia sa chromozómy v anafáze neoddelia (tzv. nondisjunkcia) a nedosta-

nú sa po jednom do obidvoch dcérskych buniek (Boroňová, 2014; Sršeň 

a Sršňová, 2005).  

Downov syndróm, trizómia 21 

Downov syndróm (DS) je vyjadrením chromozómovej aberácie, 

a to trizómie 21. chromozómu (v 95 % prípadov). Vyskytuje sa u 1 z 500 

živonarodených detí. Často sa vyskytuje u detí matiek vyššieho veku. 

Incidencia trizómie 21 z nondisjunkcie stúpa so zvyšujúcim sa vekom 

matky (pravdepodobnosť výskytu DS u novorodencov v 20. roku veku 

matky je 1 : 1 500, v 40. roku veku matky 1 : 100 a v 44. roku veku mat-
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ky až 1 : 40). Približne 5 % prípadov je dôsledok translokácie, 1 % pa-

cientov s Downovým syndrómom má mozaikovú formu trizómie, ktorí 

majú menej výrazné fenotypové prejavy (Boroňová, 2014; Kovács a kol., 

2010; Wiedermann a Kunze, 1996; Kádaši, 2010).  

Zvýšený vek matky pri počatí (bez ohľadu na to, či ide o prvé poča-

tie alebo opakované) je všeobecne významným faktorom zvyšujúcim 

riziko chromozómovej aberácie u potomka týchto matiek (preto sa gra-

vidným matkám starším ako 37 rokov povinne ponúka možnosť prenatál-

neho vyšetrenia na chromozómové aberácie). Je to dôsledok ovogenézy, 

(t. j. dlhá doba medzi 1. a 2. meiotickým delením). Tabuľka 8 uvádza 

empiricky zistené incidencie trizómie 21 (Downovho syndrómu) pri rôz-

nych vekoch matky pri počatí. Z tabuľky vyplýva, že nad 40 rokov riziko 

pôrodu dieťaťa s trizómiou 21 je už skutočne mimoriadne vysoké (Kádaši, 

2010). 

Tabuľka 8 

Vzťah veku matky pri počatí k incidencii trizómie 21 (Kádaši, 2010) 

vek matky 

(r.) 

incidencia triz. 21 vek matky 

(r.) 

incidencia triz. 21 

20 1 : 1 500 39 1 : 150 

25 1 : 1 350 40 1 : 100 

30 1 : 900 41 1 : 85 

35 1 : 400 42 1 : 65 

36 1 : 300 43 1 : 50 

37 1 : 250 44 1 : 40 

38 1 : 200 45 1 : 30 

 
Typickým príznakom Downovho syndrómu je „plochá“ tvár s mon-

goloidným postavením očných štrbín, epikantom, plochým koreňom nosa, 

malým nosom a dysplastickými ušnicami. Býva prítomná makroglosia, 
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krátka mozgová časť lebky a strmo sa zvažujúce záhlavie. Pre jednotliv-

cov s Downovým syndrómom je charakteristický relatívne nízky vzrast, 

majú krátke ruky a prsty, na dlani sa vyskytuje „štvorprstová ryha“ a me-

dzi dvoma prstami nohy je tzv. „sandálová ryha“. Býva prítomná svalová 

hypotónia a všeobecne nadmerná pohyblivosť v kĺboch pri ochabnutosti 

väzov (Wiedermann a Kunze, 1996).  

Patauov syndróm (trizómia 13) a Edwardsov syndróm 

(trizómia 18) 

Patauov a Edwardsov syndróm sa vyskytujú zriedkavejšie ako Dow-

nov syndróm s incidenciou u 1 z 8 000, resp. u 1 zo 14 000 živonarode-

ných detí. Jednotlivci s Patauovým syndrómom sa často nedožívajú 1. 

roku života (asi 85 % zomiera). Od narodenia býva prítomná intrauterin-

ná retardácia rastu, mikrocefália, mongoloidné postavenie očných štrbín 

a mikroftalmia, hexadaktýlia prevažne na horných končatinách a veľmi 

oneskorený psychomotorický vývin u tých jednotlivcov, ktorí prežijú 1. 

rok (do 5. roku zomierajú všetci chlapci a prežíva asi len 30 % dievčat) 

(Kovács a kol., 2010; Wiedermann a Kunze, 1996). 

Jednotlivci s Edwardsnovým syndrómom sa podobne dožívajú iba 

veľmi nízkeho veku. Vo veku 6 mesiacov žije s trizómiou 18 viac ako 

60 % dievčat a len 15 % chlapcov. Podobne ako pri predchádzajúcom 

syndróme vo veku 5 rokov už všetci chlapci zomierajú a žije asi 15 % 

dievčat. Dochádza k intrauterinnému oneskoreniu rastu. Charakteristické 

črty: mongoloidne postavené očné štrbiny, mikrocefalická lebka s promi-

nujúcim záhlavím, dysplastické ušnice, tzv. „hojdačkové nohy“. V prí-

pade prežívania sa vyskytuje ťažká porucha psychomotorického vývinu 

(Wiedermann a Kunze, 1996).  

Turnerov syndróm, 45, XO 

Turnerov syndróm sa vyskytuje u 1 z 2 500 živonarodených dievčat. 

Incidencia sa nezvyšuje vekom matky a riziko jeho opakovania je veľmi 

malé. Pri Turnerovom syndróme dochádza k strate paternálneho (otcov-
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ského) chromozómu pri meióze pohlavných buniek. Hlavnými príznakmi 

Turnerovho syndrómu je malý vzrast (väčšinou pod 150 cm), chýbajúca 

puberta a amenorea. Vonkajší genitál je ženského typu a nedostatočne 

vyvinuté gonády pozostávajú iba z väziva (Kovács a kol., 2010; Kršek, 

2011; Siegenthaler a kol., 1995).  

Pri Turnerovom syndróme môžeme často pozorovať nahromadenie 

rôznych anomálií, napr. štítového hrudníka s veľkou vzdialenosťou prs-

ných bradaviek, samotné chýbanie spontánneho vývinu prsníkov a ďal-

ších sekundárnych pohlavných znakov, zvláštna kožná riasa na krku (tzv. 

pterygium colli), epikantus, mikrognatiu (vtáčiu bradu), nízko umiestne-

né a sčasti deformované ušnice, deformity rúk a i. Intelektový vývin býva 

v norme (Siegenthaler a kol., 1995; Wiedermann a Kunze, 1996).  

Klinefelterov syndróm, 47, XXY 

Klinefelterov syndróm sa vyskytuje u 1 : 1 500 živonarodených 

chlapcov. Pri Klinefelterovom syndrómemá plazmatický testosterón väč-

šinou nízke hodnoty, pričom FSH a LH mávajú koncentráciu vysokú. 

Diagnózu (47, XXY) následne potvrdí až stanovenie pohlavia zo sterov 

bukálnej sliznice alebo v periférnych leukocytoch (Slaný, 2014; Siegen-

thaler a kol., 1995). 

Hlavným príznakom Klinefelterovho syndrómu je obojstranná gyne-

komastia (pravé zväčšenie prsnej žľazy muža). V prípade Klinefelterovho 

syndrómu je jej príčinou znížená tvorba testosterónu (znížený účinok 

testosterónu). Ďalším typickým príznakom sú malé semenníky (hypogo-

nadizmus). Často možno pozorovať eunuchoidný habitus a nadpriemer-

nú telesnú výšku následkom dĺžky dolných končatín (Siegenthaler a kol., 

1995). 

Medzi ďalšie príznaky patrí hypotrichóza (oneskorený rast fúzov, 

riedke axilárne ochlpenie a pubické ochlpenie ženského typu), pomerne 

vysoký hlas a často podpriemerná inteligencia s infantilnými črtami, príp. 

s impulzívnymi a inými psychickými nápadnými znakmi, napr. strach, 

hanblivosť (Siegenthaler a kol., 1995; Wiedermann a Kunze, 1996).  
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Trizómia X (XXX-syndróm) 

Cytogenetickým podkladom XXX-syndrómu je trizómia X chromo-

zómu (karyotyp 47, XXX). Ženy s trizómiou chromozómu X väčšinou 

nevykazujú výrazné fenotypové abnormality. Zvyčajne sú diagnostiko-

vané v súvislosti s poruchami fertility, väčšina žien s trizómiou X však 

zostáva nediagnostikovaná. Hlavným fenotypovým prejavom je oligo-

frénia. V dvoch pätinách prípadov prevažujú príznaky dysfunkcie pohlav-

ných žliaz (oneskorený nástup menštruácie, oligomenorea, primárna lebo 

sekundárna amenorea). Z ďalších fenotypových prejavov je typický vyš-

ší vzrast a somatické anomálie. Pravdepodobnosť výskytu trizómie X 

chromozómu u plodu sa zvyšuje s pokročilým vekom matky (Boroňová, 

2014). 

Nadpočetný chromozóm Y (XYY-syndróm) 

Syndróm je vyjadrením chromozómovej aberácie – nadpočetného 

chromozómu Y ako následku poruchy delenia chromozómov v sperma-

togenéze. Pre jednotlivcov s daným syndrómom je typický vysoký vzrast 

(viac ako 180 cm), ktorý sa manifestuje od puberty. V 50 % prípadov sa 

vyskytujú poruchy správania až sklon k agresivite a oneskorený vývin 

reči (Wiedermann a Kunze, 1996; Jurko a kol., 2009; Boroňová, 2014).  

7.2.2  Štrukturálne aberácie 

Štrukturálne aberácie vznikajú následkom zmien štruktúry chro-

mozómov. Predpokladom ich vzniku sú zlomy chromozómov, ktoré sa 

nereparujú do pôvodného stavu. Často predstavujú duplikáciu (zdvoje-

nie) alebo deficit (chýbanie) určitej časti genetického materiálu. Medzi 

najdôležitejšie štrukturálne aberácie patria nasledujúce zmeny chromo-

zómov (Sršeň a Sršňová, 2005): 

Delécia – strata úseku chromozómu. Ak chýba koncový úsek 

chromozómu, ide o terminálnu deléciu, ak je postihnutý intermediál-
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ny segment (uložený medzi centromérou a terminálnou časťou), ide 

o deléciu intersticiálnu. 

Inverzia – otočenie určitého segmentu chromozómu o 180°. 

V tomto prípade je chromozóm zachovaný celý, ale jeho určitá časť 

má obrátené poradie jednotlivých lokusov. Ak sa inverzia týka úseku 

bez centroméry, ide o paracentrickú inverziu, ak invertovaná časť za-

hŕňa centroméru, ide o inverziu pericentrickú.  

Prstencový chromozóm – na obidvoch koncoch chromozómu 

nastanú zlomy a strata koncových úsekov, pričom zvyšok chromozó-

mu po spojení utvorí prstenec.  

Translokácia – najčastejšia zo štrukturálnych aberácií. Ide buď 

o prenos určitého segmentu v rámci toho istého chromozómu z jednej 

lokalizácie na inú, alebo o prenos segmentu jedného chromozómu na 

iný homologický či nehomologický chromozóm. 

Izochromozóm – namiesto normálneho pozdĺžneho delenia na-

stáva priečne delenie chromozómu. Vzniká mediocentrický chromo-

zóm, ktorý sa skladá z dvoch dlhých alebo dvoch krátkych ramien.  

Najčastejšou štrukturálnou anomáliou autozómov je chýbanie krát-

keho ramena 5. chromozómu, tzv. „Cri du chat“ syndróm, Syndróm 

mačacieho kriku alebo chýbanie krátkeho ramena 4. chromozómu, tzv. 

Wolfov syndróm. Pre syndróm „Cri du chat“ sú charakteristické ano-

málie hrtanu, ktoré vyvolávajú u novorodencov zvláštny plač podobný 

mňaukaniu mačky. Je to najnápadnejší prejav syndrómu, podľa ktorého 

bol aj pomenovaný. V klinickom obraze syndrómu sú prítomné závaž-

nejšie mnohopočetné vývinové anomálie a malformácie, vrátane mikro-

cefálie, dysmorfie tváre, patologického EEG a pod. Výskyt syndrómu 

medzi živonarodenými deťmi je zriedkavý, odhaduje sa na 1 : 50 000 – 

100 000 (Boroňová, 2014; Kádaši, 2010).  
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7.3  Multifaktoriálne podmienený fyziologický 

a patologický rast a vývin 

Okrem patologických stavov podmienených monogénne a chromo-

zómovými aberáciami existuje veľký počet ďalších, na ktorých vzniku 

sa podieľa veľký počet génov (polygénový komplex) a okrem toho v rôz-

nej miere aj faktory vonkajšieho prostredia (zložky potravy, geografické 

podmienky, sociálnoekonomická situácia, denný režim a celková životo-

správa, vek v čase prvej gravidity, vírusy, toxíny a iné činitele). Ide o tzv. 

multifaktoriálny typ dedičnosti (Sršeň a Sršňová, 2005).  

Multifaktoriálna dedičnosť sa vyskytuje predovšetkým pri takých 

znakoch, ktoré majú veľký počet fenotypových kategórií a ktorých feno-

typovú hodnotu možno zvyčajne vyjadriť kvantitatívne – číslom, napr. 

telesná výška a ďalšie telesné rozmery, krvný tlak, IQ a i. Patologický 

stav vzniká plynule prekročením určitej, zväčša na základe skúsenosti 

určenej arbitrážnej hodnoty, napr. pri krvnom tlaku sa udáva normoten-

zia vo veku 17 – 40 rokov do 140/90 mmHg, v prípade IQ je normálne 

rozpätie 70 – 130 a pri telesnej výške predstavuje priemer x ± 2 – 3 σ 

v cm (Sršeň a Sršňová, 2005).  

Aj znaky s kvalitatívnou variabilitou fenotypov môžu byť multifak-

toriálne podmienené. V prípade výskytu patologického stavu kvalitatívna 

hodnota prekročí u daného jednotlivca kritickú hodnotu (prah). Podpraho-

vá kvalitatívna veličina sa označuje ako predispozícia, resp. vnímavosť. 

Podprahoví jednotlivci sú zdraví.Nadprahový fenotypový charakter je 

patologický. Do tejto skupiny sa zaraďujú vrodené vývinové chyby s re-

latívne častým výskytom (napr. vrodené chyby srdca, orofaciálne rázšte-

py a i.).Pri vrodených malformáciach predispozíciou býva rýchlosť jed-

notlivých vývinových procesov počas organogenézy (keď sa nedokončí 

včas vývin určitej štruktúry, nadväzujúca štruktúra sa môže vyvinúť pa-

tologicky ako pri rázštepoch pery a podnebia).O vplyve exogénnych fak-

torov svedčí napr. sezónnosť pri výskyte mnohých vrodených vývinových 

chýb. Ďalšou skupinou sú tzv. spoločensky závažné choroby adolescent-
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ného a dospelého veku s významnou účasťou genetickej predispozície 

a s multifaktoriálnou dedičnosťou (napr. ateroskleróza, veľká časť prípa-

dov cukrovky, bronchiálna astma, ekzém, sclerosis multiplex, epilepsia, 

schizofrénia a i.), ktoré majú z veľkej časti charakter tzv. civilizačných 

chorôb (Sršeň a Sršňová, 2005; Kádaši, 2010). 

Treba zdôrazniť, že každá dedičná choroba má genetickú príčinu, 

no nie každá vrodená choroba je dedičná. Vrodená (kongenitálna) cho-

roba označuje skutočnosť, že sa patologický stav zisťuje už pri narodení, 

ale nehovorí nič o jeho etiológii (Sršeň a Sršňová, 2005; Šašinka a kol., 

2007).  

V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať faktorom, ktoré bývajú 

príčinou negeneticky podmieneného patologického rastu a vývinu, ako 

aj príčinou vrodených vývinových chýb. 

7.4  Vzdelávacie moderné technológie vo výučbe témy 

„Geneticky podmienený patologický rast a vývin“ 

Na vysvetlenie zmien v štruktúre chromozómov, ako aj porúch de-

lenia buniek, sú využiteľné už spomínané aplikácie 3D Cell + (2019), 

3D Biology + (2019), Cell World (2019), Animal Cell for High School 

Science (2019) a Biology Mitosis & Meiosis L (2019).  

Aplikácia Diseases and Disorders Guide (2019) ponúka okrem 

rakovinových, kožných, endokrinných, infekčných ochorení, ochorení 

zraku, ochorení s narušenou komunikačnou schopnosťou, ochorení peče-

ne, srdca, duševných, neurologických porúch, aj prehľad porúch genetic-

kých. Každý článok obsahuje informácie, ako aj vyobrazenie charakte-

ristických čŕt u jednotlivca s daným typom ochorenia či poruchy. K po-

dobným aplikáciám, ktorá ponúka informácie o najčastejších detských 

ochoreniach (genetických, vrodených, vírusových a i.) patrí aj aplikácia 

Pediatric Disease and Treatment (2019). 
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Aktivity a úlohy s využitím moderných technológií: 

1. Nájdite v aplikácii 3D Biology + (alebo v aplikácii 3D Cell + 

a Cell World) štruktúry bunky, ktoré sa u človeka podieľajú na vzniku 

genetických ochorení. V ktorej časti, ktoré aplikácia ponúka, by ste tieto 

štruktúry mohli nájsť? 

2. V aplikácii Biology Mitosis & Meiosis L v časti „Chromosomes 

& Karyotypes“ nájdete počet a typ chromozómov jedného predstaviteľa 

živočíšnej ríše. Skúste tento karyotyp porovnať s karyotypom človeka. 

Aké sú tam rozdiely? Môžete využiť pomocné funkcie „Learn“, „Inter-

action“ alebo „Test“. 

3. V aplikácii Diseases and Disorders Guide nájdite príklady zná-

mych autozomálnych a gonozomálnych genetických ochorení. 

4. Popíšte pomocou aplikácie Diseases and Disorders Guide charak-

teristické telesné črty u detí s Downovým syndrómom. 

5. Ktoré z genetických ochorení, ktoré ponúka aplikácia Diseases 

and Disorders Guide, patria k štrukturálnym aberáciám? 

6. Čo je to „mutácia“? 

7. Uveďte klasifikáciu mutácií z hľadiska rozsahu poruchy DNA? 

8. Aké pravidlá platia pre monogénne podmienené ochorenia? 

Opíšte ich. 

9. Aký charakter môžu mať monogénne podmienené ochorenia? 

10. Charakterizujte jednotlivé typy monogénne podmienených ocho-

rení a uveďte aspoň 2 príklady daného typu ochorenia. 

11. Uveďte príklady najčastejších ochorení, ktoré vznikajú chromo-

zómovou numerickou aberáciou. 

12. Ako najčastejšie vzniká Downov syndróm? 

13. Charakterizujte Downov, Turnerov a Klinefelterov  syndróm. 

14. Uveďte typy štrukturálnych chromozómových aberácií. 
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15. Medzi aký typ dedičnosti patrí telesná výška a vysvetlite tento typ 

dedičnosti. 

16. Aké ochorenia sa dedia rovnakým typom dedičnosti ako telesná 

výška? 
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8 
PREVENCIA GENETICKY PODMIENENÉHO 

PATOLOGICKÉHO RASTU A VÝVINU 

Podľa charakteru a času zásahu sa prevencia genetických patologic-

kých stavov delí na primárnu a sekundárnu. Pod primárnou prevenciou 

sa rozumejú opatrenia, ktoré zabraňujú vzniku dedičného ochorenia alebo 

geneticky podmienenej anomálie ešte pred oplodnením (napr. plánované 

rodičovstvo, genetické poradenstvo, reprodukcia v optimálnom veku – 

podľa SZO medzi 18. – 25. rokom veku matky). Pri sekundárnej preven-

cii sa zasahuje až po vytvorení zygoty v rôznych štádiách intrauterinného 

vývinu zárodku alebo plodu (t. j. prenatálne), prípadne po narodení v ob-

dobí pred rozvojom klinickej manifestácie patologického génu (prenatálna 

genetická diagnostika, predsymptomatický skríning dedičných ochorení) 

(Sršeň a Sršňová, 2005). 

8.1  Primárna prevencia genetických  

patologických stavov 

Prekoncepčná gynekologicko-genetická starostlivosť pri prvom die-

ťati, teda v prípade, kedy by to bolo žiaduce, je obmedzená skutočnos-

ťou, že mnoho mladých manželstiev sa uzatvára z dôvodu tehotenstva, 

a na genetickú poradňu a prekoncepčnú starostlivosť je už preto nesko-

ro. V tomto prípade má veľké pole pôsobnosti široká osvetová výchova 
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k plánovanému rodičovstvu a výchova mladých ľudí k zodpovednosti 

za počatie. Takto sa však môže stať, že sa narodí prvé dieťa s vrodenou 

vývinovou chybou alebo ochorením podmieneným dedičnou dispozíciou. 

Rodičia môžu potom odmietať ďalšie dieťa z obavy, aby nebolo opäť 

postihnuté. Pravdepodobnosť postihnutia ďalšieho dieťaťa rieši genetické 

poradenstvo. Genetická konzultácia v poradni sa snaží objasniť, či chyba 

vznikla pôsobením nepriaznivých vonkajších vplyvov na matku počas 

tehotenstva a ďalšie potomstvo nie je ohrozené, alebo je chyba dedične 

podmienená (Machová, 2008). 

Najjednoduchšou, ale pritom veľmi účinnou metódou odhalenia ge-

netickej poruchy je genealogická analýza. Jej úlohou je zostavenie rodo-

kmeňov sledovaných rodín. Cieľom analýzy je zhodnotiť výskyt sledo-

vaných patologických prejavov v rodine, podľa možnosti urobiť záver 

o type dedičnosti a na jeho základe určiť genetickú prognózu (Sršeň a Srš-

ňová, 2005; Böhmer a Repiská, 2009).  

Pred ďalším plánovaným tehotenstvom je však potrebné najskôr 

u ženy vylúčiť všetky nepriaznivé vplyvy prostredia, ktoré by mohli pri-

spieť k uplatneniu dedičnej dispozície. Podstatou prekoncepčnej starostli-

vosti je úprava vnútorných podmienok organizmu ženy pre zrenie vajíčka, 

oplodnenie a raný vývin zárodku. Spočíva v odstránení gynekologických 

zápalov, hormonálnych porúch regulácie menštruačného cyklu a v určení 

najvhodnejšej doby pre počatie. Pri chronických chorobách spojených 

s užívaním liekov je snaha znížiť dávky liekov na minimum, pokiaľ je to 

možné. Navrhuje sa aj úprava životosprávy a dodávajú sa niektoré vita-

míny (kyselina listová, vitamín C a E) (Machová, 2008). 

8.2  Sekundárna prevencia – prenatálna genetická 

diagnostika 

Prenatálna diagnostika zaujíma popredné miesto medzi metódami 

používanými v rámci klinickej genetiky a z praktického hľadiska je naj-

dôležitejšia v prevencii genetických patologických stavov. Indikáciou 



129 

pre prenatálnu diagnostiku sú gravidné ženy v čase koncepcie vo veku 

35 rokov a viac, rodinná anamnéza (výskyt genetického ochorenia u ro-

dičov alebo súrodencov, vybrané dedičné metabolické poruchy), intrau-

terinná retardácia alebo morfologické anomálie plodu neznámej etiológie, 

biochemické markery v periférnej krvi gravidnej ženy svedčiace o mož-

nom výskyte chromozómových aberácií (napr. nízka hladina AFP – 

alfafetoproteínu – napovedá riziku Downovho syndrómu alebo iných 

trizómií, vyššia hladina HCG – choriogonádotropínu – je, naopak, pri 

Downovom syndróme, vyšetrenie fetálnych buniek v cirkulujúcej krvi 

matky, ktoré sú zdrojom DNA pre molekulárno-genetické a molekulárno- 

cytogenetické vyšetrenie, robí sa však len na vybraných pracoviskách). 

Tu je vhodné zdôrazniť, že samotný genetický test by mal byť indikova-

ný lekárom po predchádzajúcej konzultácii s pacientom alebo jeho zákon-

ným zástupcom (u maloletých pacientov) a mal by byť prevedený po 

predchádzajúcom dostatočnom poučení o jeho podstate a význame pre 

testovaného jednotlivca, ktorý svoj súhlas s genetickou analýzou potvrdí 

podpísaním tzv. informovaného súhlasu. Genetický test by mal viesť 

k detekcii určitého genetického variantu (alebo súboru variantov) pre 

určité ochorenie v danej populácii a pre konkrétny účel (Sršeň a Sršňová, 

2005; Vargová a kol., 2012; Boroňová a Bernasovská, 2015). 

Na odber, resp. vyšetrenie sa používajú rôzne metódy (Sršeň a Srš-

ňová, 2005; Javorka, 2008): 

a) amniocentéza – vyšetrenie plodovej vody punkciou amnióno-

vej dutiny transabdominálnou cestou za ultrasonografickej kontroly 

spravidla v 15. – 20. týždni gravidity; bunky po kultivácii sú najčas-

tejším materiálom pre chromozómovú analýzu a biochemické vyšetre-

nie, indikáciou k amniocentéze je vek matky nad 35 rokov, vek otca 

nad 45 rokov, pozitívny biochemický skríning, výskyt genetického 

(dedičného) ochorenia v rodine,  

b) ultrasonografia – má dominantné postavenie, pretože je nein-

vazívnou metódou – nepredstavuje riziko ani pre gravidnú ženu, ani 
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pre plod, je dôležitá pri vyšetrení vrodených vývinových chýb, aj ako 

pomocná metóda na vizualizáciu invazívnych metód, 

c) biopsia choriových klkov – odber materiálu sa uskutočňuje 

v 12. – 13. týždni gravidity transabdominálnou cestou, pričom fetálne 

straty sú vyššie ako pri amniocentéze,  

d) kordocentéza – odber pupočníkovej krvi od 18. týždňa gravi-

dity transabdominálnou cestou, ktorý sa uskutočňuje pod sonografic-

kou kontrolou, s cieľom potvrdiť cytogenetické nálezy, prípadne určiť 

stupeň Rh-inkompatibility, riziko výkonu je vyššie ako pri amniocen-

téze. 

Bunky plodu a plodová voda, ktoré sa získajú pri odbere rôznymi 

metódami, ktoré sme popísali vyššie, sa používajú na cytogenetické alebo 

biochemické vyšetrenie. 

Cytogenetické vyšetrenie predstavuje vyšetrenie chromozómov, 

ktoré obsahujú bunky plodu. Možno ich vyšetriť pod mikroskopom jed-

nak v priebehu delenia bunky, najvhodnejšie v metafáze (tzv. chromozó-

mová analýza), jednak v pokojovom štádiu bunky, v interfáze – vyšetre-

nie X-chromatínu a Y-chromatínu. Chromozómová analýza – karyotyp 

sa zaoberá počtom a mikroskopickým vzhľadom chromozómov. Posledné 

dve metódy spolu umožňujú skríningové vyšetrenie chromozómového 

pohlavia (Sršeň a Sršňová, 2005).  

Biochemickým rozborom vzorky plodovej vody je možné rozpoz-

nať metabolické poruchy a rázštepové chyby lebky a chrbtice (Machová, 

2008).  

Ak niektorá z metód potvrdí, že plod je postihnutý vrodenou vývino-

vou chybou, odporučí sa matke umelé ukončenie tehotenstva, ktoré sa 

musí uskutočniť najneskôr do 24. týždňa (Machová, 2008). 

 



131 

8.3  Sekundárna prevencia – skríning dedičných 

ochorení  

Aktívne vyhľadávanie dedičných ochorení, ako aj vrodených vývi-

nových chýb (VVCH) – skríning je významnou súčasťou starostlivosti 

o novorodenca. Včasná diagnostika skrytého a liečiteľného ochorenia, 

príp. VVCH môže zabrániť neskorším následkom alebo smrti. Skríningo-

vé programy sa preto sústreďujú na také ochorenia, ktoré majú vysokú 

incidenciu, závažné následky a sú liečiteľné. Prenatálny skríning využíva 

sonografickú a laboratórnu diagnostiku (biochemická a chromozómová 

analýza krvi matky a plodovej vody a pod., ktoré sme popísali v časti 

9.2) (Šašinka a kol., 2007).  

Postnatálny skríning sa vykonáva vo forme povinného (totálneho) 

alebo selektívneho skríningu. Povinný skríning sa robí u všetkých novo-

rodencov, a to podrobným vyšetrením. Sleduje sa priechodnosť pažeráka, 

prítomnosť vývinových odchýliek, vyšetruje sa zrak a sluch, prebieha 

neurologické vyšetrenie, sonografický skríning obličiek, laboratórny skrí-

ning dedičných metabolických porúch – hlavne fenylketonúrie, kongeni-

tálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy 

a ďalších 9 dedičných metabolických porúch. Na laboratórne vyšetrenie 

sa odoberá kapilárna krv novorodenca metódou suchej kvapky v dobe 

od 72. hodiny do 96. hodiny života, t. j. na 4. – 5. deň života. V klinickom 

skríningu sa využíva aj metóda podľa Apgarovej: hodnotenie vitálnych 

funkcií v 1., 5. a 10. minúte. Hodnotí sa dýchanie, farba pokožky a sliz-

níc, frekvencia srdca, svalový tonus a reakcia na podnety. Každé z piatich 

kritérií sa hodnotí od 0 do 2 bodov podľa stavu novorodenca, hodnoty 

nad 8 predstavuje zdravého novorodenca, hodnoty 4 – 7 predstavujú mier-

nu alebo strednú pôrodnú asfyxiu a hodnoty 0 – 3 predstavujú ťažkú pô-

rodnú asfyxiu (nedostatočné zásobovanie tkanív plodu alebo novorodenca 

kyslíkom). Reskríning sa robí počas 10. – 14. dňa života u novorodenca 

s gestačným vekom menším ako 35. gestačný týždeň. Selektívny skríning 

sa robí vo vybranej skupine novorodencov podľa anamnézy (napr. fami-
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liárny výskyt chorôb) alebo klinického podozrenia (napr. nedonosený 

alebo hypotrofický novorodenec) (Sršeň a Sršňová, 2005; Križan, 2004; 

Cohen-Solal, 2006; Ďurišová a kol., 2011; Ondriová a kol., 2016; Kovács 

a kol., 2010; Šašinka a kol., 2007). 

Doplňujúcou metódou hodnotenia genetických ochorení je tzv. an-

tropologické vyšetrenie. K antropologickému vyšetreniu patrí základné 

– podľa potreby i cielené – somatometrické vyšetrenie a dermatologická 

analýza. Somatometrické vyšetrenie spresňuje charakter a rozsah soma-

tických anomálií pri jednotlivých ochoreniach (napr. „sandálový palec“ 

pri Downovom syndróme). Dermatoglyfické vyšetrenie analyzuje tzv. 

papilárny terén – obrazce vytvorené usporiadaním kožných líšt (papilár-

nych línií) na dlaniach, stupajach a na ventrálnej ploche prstov rúk i nôh 

a priebeh hlavných dlaňových línií (napr. typická opičia flexčná ryha 

u Downovho syndrómu) (Sršeň a Sršňová, 2005).   

Prevencia a skríning genetických ochorení a vrodených vývinových 

chýb je nepochybne veľmi dôležitý proces, ktorý môže minimalizovať 

výskyt daných ochorení v populácii. Z etického hľadiska je však potrebné 

zdôrazniť, že aj napriek súčasnej pokročilej prevencii a diagnostike ocho-

rení je stále na rozhodnutí matky, či v prípade rizikových podmienok pod-

stúpi vyšetrenia prenatálnej diagnostiky a v prípade potvrdenia ochorenia 

musí mať možnosť sa samostatne rozhodnúť, či pokračovať alebo preru-

šiť v takomto prípade graviditu.  

V zmysle minimalizovania ochorení v populácii bol v minulosti za-

ložený odbor eugenika (v r. 1883 Francisom Galtonom, psychológom 

a antropológom, ktorý bol Darwinovým synovcom). Jeho cieľom bola 

snaha vylepšiť vlastnosti populácie krížením len výberom určených naj-

lepších jednotlivcov s vylúčením menejcenných. Prívrženci odboru rozví-

jali svoju činnosť najmä v prvých desaťročiach 20. storočia, kedy dochá-

dzalo z eugenických dôvodov v USA k nedobrovoľnej a protizákonnej 

sterilizácii napr. u slabomyseľných osôb. V týchto a v iných eugenických 

programoch bolo vždy najväčším problémom vedecky jednoznačne roz-

hodnúť o pozitívnej alebo negatívnej účasti dedičnosti a určiť jej podiel 
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na etiopatogenéze aktuálnych vlastností. Hoci sa už od počiatkov euge-

nického hnutia ozývali závažné námietky zo strany vedeckých kruhov 

i samotnej verejnosti, eugeniku samu nakoniec zdiskreditovalo jej použitie 

na zdôvodnenie masového vyvražďovania „menejcenných“ jednotlivcov 

a rás v nacistickom Nemecku a hnutie zaniklo (Sršeň a Sršňová, 2005).  

Aktivity a úlohy: 

1. Čo rozumieme pod pojmom primárna a sekundárna prevencia 

genetických patologických stavov? 

2. Čo je indikáciou pre prenatálnu diagnostiku gravidnej ženy? 

3. Aké metódy sa používajú pri prenatálnej diagnostike genetických 

ochorení? 

4. Charakterizujte amniocentézu. 

5. Vysvetlite pojem „skríning“. 

6. Charakterizujte odbor eugeniky. 
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ZÁVER 

Vo vysokoškolskej učebnici s názvom „Somatický vývin dieťaťa 

a jeho poruchy s využitím vzdelávacích moderných technológií“ ponú-

kame učebný obsah predmetov zameraných na fyziologický a patologic-

ký rast a vývin detského organizmu, ktorý slúži ako biologický základ 

pre študentov učiteľského zamerania, budúcich učiteľov či špeciálnych 

pedagógov pôsobiacich na základných a v materských školách. Študijná 

problematika je sprístupnená cez vzdelávacie moderné technológie vo 

forme mobilných aplikácií, ktoré umožňujú študentom lepšie pochopiť 

pojmy a javy zložitejších anatomických a fyziologických procesov pre-

biehajúcich vo vyvíjajúcom sa detskom organizme. V závere učebnice 

uvádzame zoznam použitých vzdelávacích mobilných aplikácií, ktoré je 

možné aplikovať vo výučbe každej špecifickej témy danej problematiky. 

Príklady ich využitia predkladáme v každej kapitole v podobe aktivít 

a úloh s využitím vzdelávacích moderných technológií. Študijná proble-

matika je tak v podobe interaktívnych mobilných aplikácií študentom 

dnešnej generácie prístupnejšia, čím sa obsah tém stáva pre študentov 

menej náročný a atraktívnejší.  
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