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GENOTYPOVÉ A ALELOVÉ FREKVENCIE POLYMORFIZMU rs1544410 

VDR GÉNU VO VZŤAHU K OSTEOPORÓZE U ŽIEN ZO SLOVENSKA 

 
Iveta Boroňová1, Jarmila Bernasovská1, Viktória Tesľuková1, Soňa Mačeková1, Matúš 

Mathia1, Marta Mydlárová Blaščáková1, Eva Petrejčíková1, Michaela Zigová1, Zuzana 

Midová1, Michaela Fecenková1, Jaroslava Hubcejová1, Jana Gaľová1, Mária Majherová2 

 
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, ul. 17. 

novembra 1, 081 16 Prešov, Slovensko, e-mail: iveta.boronova@unipo.sk 
2 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, 

matematiky a techniky, ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov, Slovensko, e-mail: 

maria.majherova@unipo.sk 

 

Abstract: Genotype and allele frequencies of rs1544410 VDR gene polymorphism in relation to 

osteoporosis in women from Slovakia. Osteoporosis is a multifactorial disease with a significant 

proportion of genetic factors involved in the etiopathogenesis. VDR gene encoding the vitamin D 

receptor is one of the candidate genes of osteoporosis. The aim of our study was to determine 

genotype and allele frequencies of rs1544410 polymorphism of VDR gene and to test the 

association with fracture risk in the group of 86 Slovak postmenopausal women with diagnosed 

osteoporosis/osteopenia and the control group of 86 healthy postmenopausal women. Genomic 

DNA was isolated using a commercial NucleoSpin®Blood kit from peripheral blood. Analyses of 

rs1544410 VDR gene polymorphism were performed by real-time PCR using the 7500 Fast Real-

Time PCR System and the Step One Real-Time PCR System using the TaqMan®SNP Genotyping 

Assay. We detected the following distribution of rs1544410 VDR gene genotypes and alleles: CC – 

44.2%, CT – 55.8%, TT – 0.0%; C – 72.1%, T – 27.9%. The following genotype and allele 

frequencies were detected in the control group: CC – 41.9%, CT – 58.1%, TT – 0.0%, C – 70.9%, T 

– 29.1%. The differences in the frequencies of genotypes and alleles of the BsmI polymorphism of 

VDR gene were not statistically significant.  

 

Key words: disease, genetic factors, DNA, real-time PCR analysis, females, Central Europe 

 

Úvod 

Osteoporóza (OP) je systémové ochorenie skeletu charakterizované nerovnováhou kostnej 

prestavby v zmysle prevažujúcej osteoresorpcie nad novotvorbou kosti. Dôsledkom týchto zmien 

dochádza k úbytku kostnej hmoty a strate pevnosti kosti s následným zvýšením rizika vzniku 

zlomeniny (Šteňová, Šteňo a Baqi 2008). Osteoporóza je multifaktoriálne podmienené ochorenie, 

pričom genetická zložka má výrazný podiel. Predpokladá sa, že genetické faktory podmieňujú 

nielen kostnú hustotu, ale aj úroveň kostnej obnovy, mikroarchitektúru kostí a celkovú kvalitu kostí 

(Payer a Killinger 2012, Ralston a Uitterlinden 2010). Jedným z kandidátnych génov osteoporózy je 

VDR gén. V géne VDR bolo opísaných niekoľko sekvenčných variantov, ktoré sa môžu vyskytovať 

v kódujúcich aj nekódujúcich častiach génu (obr. 1). V súvislosti s kostnou minerálnou denzitou 

(BMD) a rizikom rozvoja komplikácií súvisiacich s osteoporózou sú najčastejšie analyzované 

nasledovné polymorfizmy génu pre receptor vitamínu D: BsmI G>A (rs1544410), TaqI T>C 

(rs731236), ApaI G>T (rs7975232) a FokI T>C (rs2228570) (Techapatiphandee et al. 2018, 

Rivera-Paredez et al. 2018, Marozik et al. 2018,  Zhang et al. 2018, González-Mercado et al. 2013). 
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Obr. 1: Chromozómová lokalizácia VDR génu (Genetics home reference 2019; upravené) 

Fig. 1: Chromosome localization of the VDR gene (Genetics home reference 2019; modified) 

 

 

V polymorfizme VDR génu rs1544410 dochádza k tranzičnej substitúcii báz cytozínu (C) 

a tymínu (T). Ide o jednonukleotidový polymorfizmus lokalizovaný v intróne 8. Tento sekvenčný 

variant je označovaný ako BsmI polymorfizmus (Poon et al. 2012). Polymorfizmus BsmI VDR génu 

je v reštrikčnom mieste genotypizovaný do troch kategórií genotypov: BB, Bb, bb (Qin et al. 2013). 
 

Súbor a metódy 

Cieľom tejto štúdie bolo stanovenie distribúcie genotypov a alel polymorfizmu rs1544410 VDR 

génu a následné porovnanie týchto frekvencií v súbore 86 slovenských postmenopauzálnych 

pacientok s diagnostikovanou osteoporózou (n = 30) / osteopéniou (n = 56) s kontrolným súborom 

86 zdravých postmenopauzálnych žien. Denzitometrické meranie BMD (body mass density) sa 

uskutočnilo prostredníctvom celotelového denzitometra DXA Hologic (Hologic, Waltham, USA) 

v oblasti lumbálnych stavcov L1 – L4, v oblasti proximálnej časti femuru a v oblasti krčka femuru, 

s následným rozdelením žien na základe T-skóre do dvoch skupín: pacientky s osteopéniou (T-

skóre -1,0 – -2,5) a pacientky s osteoporózou (T-skóre < -2,5). Pacientky s diagnostikovanou 

osteoporózou/osteopéniou boli ďalej rozdelené ešte do ďalších dvoch skupín: pacientky bez 

fraktúry a pacientky s fraktúrou. Genómová DNA sa izolovala použitím komerčného kitu 

NucleoSpin® Blood z perifernej krvi. Na detekciu polymorfizmu rs1544410 VDR génu bola použitá 

metóda alelickej diskriminácie, Real-Time PCR s využitím TaqMan® SNP Genotyping Assay, 

podľa štandardného protokolu prístrojom Step One Real-Time PCR System. Hardy-Weinbergova 

rovnováha sa testovala chí-kvadrát (χ2) testom. Pacientky zahrnuté do štúdie boli informované 

o výskumnom zámere, účasť v štúdii potvrdili informovaným súhlasom, ktorý schválila Etická 

komisia Prešovskej univerzity, pod číslom 2/2010. 

 

Výsledky  

Real-time PCR analýzy vzoriek jedincov analyzovaných súborov odhalili nasledovnú distribúciu 

genotypov a alel polymorfizmu rs1544410 VDR génu v skupine osteopenických/osteoporotických 

pacientok: CC – 44,2 %, CT – 55,8 %, TT – 0 %; C – 72,1 %, T – 27,9 %. V kontrolnom súbore sa 

detegovali nasledovné frekvencie genotypov a alel: CC – 41,9 %, CT – 58,1 %, TT – 0 %, C – 

70,9 %, T – 29,1 % (tab. 1).  

Na základe molekulárno-genetickej analýzy sme zistili rozdiely v distribúcii genotypov a alel 

polymorfizmu rs1544410 VDR génu v súbore pacientok s osteoporózou a v kontrolnom súbore 

zdravých postmenopauzálnych žien, avšak zistené rozdiely neboli štatistické významné (p = 0,471; 

p = 0,811). 

    Prítomnosť genotypu TT sa nedetegovala v súbore pacientok s osteopéniou/osteoporózou, ani 

v kontrolnom súbore žien. Hodnoty BMD v oblasti lumbálnych stavcov L1 – L4, v oblasti 

proximálnej časti femuru a v krčku femuru sa analyzovali vo vzťahu k detegovaným genotypom 

polymorfizmu rs1544410 VDR génu (tab. 2). 

    Výsledky analýz nepotvrdili signifikantné rozdiely priemerných hodnôt BMD v oblasti 

lumbálnych stavcov L1 – L4, v krčku femuru a v oblasti proximálnej časti femuru vo vzťahu 

k jednotlivým genotypom polymorfizmu rs1544410 VDR génu. 
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Súčasťou tejto štúdie boli analýzy priemerných hodnôt T-skóre v oblasti lumbálnych stavcov L1 

– L4, v krčku femuru a v oblasti proximálnej časti femuru v súbore pacientok s diagnostikovanou 

osteopéniou a v súbore pacientok s osteoporózou. V súbore pacientok s diagnostikovanou 

osteoporózou boli detegované nasledovné hodnoty T-skóre: -2,7; -2,5; -2,0. V súbore pacientok 

s diagnostikovanou osteopéniou to boli hodnoty T-skóre: -1,1; -1,6; -0,93.  

Rozdiely priemerných hodnôt T-skóre v súbore pacientok s klinickou diagnózou osteoporózy 

a osteopénie boli štatisticky významné (p < 0,01; obr. 1). 

 

 

Tab. 1: Distribúcia genotypov a alel polymorfizmu rs1544410 VDR génu 

Table 1: Distribution of genotypes and alleles of polymorphism rs1544410 VDR gene  

 Súbor pacientok 

osteopénia/osteoporóza 

(n = 86) 

Kontrolný súbor žien 

(n = 86) 

Distribúcia                       

genotypov 

CC 38 44,2 % CC 36 41,9 % 

CT 48 55,8 % CT 50 58,1 % 

TT 0 0,0 % TT 0 0,0 % 

            HWE (p) = 0,403                              HWE (p) = 0,302 
χ2 test = 0,118 

p = 0,471 

Distribúcia                             

alel 

C 124 72,1 % C 122 70,9 % 

T 48 27,9 % T 50 29,1 % 

 χ2 test = 0,06 

p = 0,811 

p – hladina štatistickej významnosti,  n – počet jedincov, CC, CT, TT – genotypy, HWE (p) – 

hodnota štatistickej významnosti vypočítaná podľa Hardyho-Weinbergovho zákona  

p – significance value, n – number of individuals, CC, CT, TT – genotypes, HWE (p) – value of 

statistical significance calculated according to Hardy–Weinberg principle 

 

 

Tab. 2: Priemerné hodnoty BMD (g/cm2) vo vzťahu k detegovaným genotypom polymorfizmu 

rs1544410 VDR génu v súbore osteopenických/osteoporotických pacientok  

Table 2: Average BMD values (g/cm2) relative to detected genotype of the polymorphism rs1544410 

VDR gene in osteopenic/osteoporotic patient  

 Genotyp p 

hodnota Oblasť CC SD CT SD TT SD 

stavce L1 – 

L4 

0,994 0,149 0,996 0,173 0,00  0,000 0,957 

proximálny 

femur 

0,870 0,107 0,845 0,117 0,00  0,000 0,857 

krček femuru 0,793 0,083 0,769 0,090 0,00 0,000 0,851 

p – hladina štatistickej významnosti, CC, CT, TT – genotypy, SD – smerodajná odchýlka 

p – significance value, CC, CT, TT – genotypes, SD – standard deviation 
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Obr. 1: Priemerné hodnoty T-skóre u pacientok s osteoporózou a osteopéniou 

Fig. 1: Comparison of average values of T-scores in patients with osteoporosis and osteopenia 

 

 

V súbore pacientok s klinickou diagnózou osteoporózy sa následne vykonali analýzy 

priemerných hodnôt BMD a T-skóre v oblasti L1 – L4, v krčku femuru a v oblasti proximálnej časti 

femuru vo vzťahu k výskytu fraktúr (tab. 3).  

Na základe štatistického vyhodnotenia výsledkov sme nezistili štatisticky významnú asociáciu 

priemerných hodnôt BMD a T-skóre v oblasti lumbálnych stavcov L1 – L4, v krčku femuru 

a v oblasti proximálnej časti femuru vo vzťahu k výskytu fraktúr. 

 

 

Tab. 3: Analýzy priemerných hodnôt BMD a T-skóre vo vzťahu k výskytu fraktúr 

Table 3: Analyses of average values of BMD and T-score with occurrence of fractures 

 Pacientky 

s fraktúrou 

Pacientky 

bez fraktúry 

p hodnota 

BMD L1 – L4 0,956 1,016 0,115 

T-skóre L1 – L4 -1,857 -1,352 0,110 

BMD krček femuru 0,766 0,786 0,315 

T-skóre krček femuru -1,961 -1,812 0,313 

BMD proximálny femur 0,834 0,867 0,208 

T-skóre proximálny femur -1,371 -1,110 0,212 

p – hladina štatistickej významnosti 

p – significance value 

 

 

Diskusia  

Osteoporóza predstavuje multifaktoriálne ochorenie so silným genetickým komponentom, gén 

VDR je jedným z kandidátnych génov osteoporózy (Qin et al. 2013). Vitamín D má široké 

spektrum biologických funkcií vrátane úlohy v kalciovej aj fosfátovej homeostáze a kostnom 

metabolizme, ktoré ovplyvňujú funkčnosť ciev (Zhang et al. 2018). Doposiaľ sa  realizovalo 

viacero štúdií s cieľom objasniť úlohu BsmI polymorfizmu VDR génu ako genetického 

determinantu osteoporózy (Zintzaras, Rodopoulou a Koukoulis 2006, Zhao, Zhang a Zhou 2016, 

Uitterlinden et al. 2006, Fang et al. 2006, González-Mercado et al. 2013, Techapatiphandee et al. 
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2018, Rivera-Paredez et al. 2018, Marozik et al. 2018, Zhang et al. 2018) s protichodnými 

výsledkami.  

V štúdii Ivanovej et al. (2006) sa testovala asociácia polymorfizmov FokI (rs2228570) a BsmI 

(rs1544410) VDR génu s hodnotami BMD u žien bulharskej národnosti, v súbore 117 pacientok 

s diagnostikovanou osteoporózou/osteopéniou a v kontrolnom súbore 102 žien. Štúdia potvrdila 

korelácie FokI polymorfizmu VDR génu s nízkymi hodnotami BMD, korelácie BsmI polymorfizmu 

vo vzťahu k BMD sa nepotvrdili. Výsledky meta-analýzy štúdie An, Song a Chen (2017) 

po zahrnutí dostupných štúdií na základe analýzy súboru 688 pacientok s osteoporózou 

a kontrolného súboru 730 postmenopauzálnych žien v čínskej populácii taktiež nepotvrdili 

signifikantnú asociáciu BsmI polymorfizmu VDR génu s osteoporózou.  

Viaceré štúdie potvrdili asociáciu BsmI polymorfizmu VDR génu s rizikom vzniku osteoporózy 

(Techapatiphandee et al. 2018, Rivera-Paredez et al. 2018, Marozik et al. 2018). Ahmad et al. 

(2018) vo svojej štúdií, do ktorej bolo zahrnutých 254 postmenopauzálnych žien 

s diagnostikovanou osteoporózou a v kontrolnom súbore 254 zdravých postmenopauzálnych žien 

potvrdili signifikantnú asociáciu kombinácie genotypov BbFF a bbff polymorfizmov FokI a BsmI 

VDR génu s nízkymi hodnotami BMD (p = 0,040). Marozik et al. (2018) vo svojom výskume 

taktiež poukazujú na význam rizikových alel polymorfizmov ApaI, BsmI a TaqI. Autori uvádzajú, 

že haplotyp C-G-C rizikových alel polymorfizmov ApaI, BsmI a TaqI vykazoval signifikantnú 

asociáciu s postmenopauzálnou osteoporózou (OR = 4,7; 95% CI 2,8 – 8,1; p < 0,0001). 

 
Záver 

Táto štúdia poskytla údaje týkajúce sa významu polymorfizmu rs1544410 VDR génu zahrnutého 

v etiopatogenéze osteoporózy. Výsledky štúdie potvrdili štatisticky významné rozdiely priemerných 

hodnôt T-skóre v súbore pacientok s klinickou diagnózou osteopénie/osteoporózy (p < 0,01). 

Výsledky analýz nepotvrdili asociáciu priemerných hodnôt BMD a T-skóre v oblasti lumbálych 

stavcov L1 – L4, v krčku femuru a v oblasti proximálnej časti femuru s rizikom fraktúr. Sú 

nevyhnutné ďalšie štúdie zahŕňajúce početnejšie súbory pacientok a testovanie asociácií 

špecifických genotypov a alel viacerých polymorfizmov kauzálnych génov vo vzťahu 

k osteoporóze. Osteogenetika má v súčasnej dobe významné miesto v diagnostike a liečbe 

osteoporózy a výraznou mierou prispieva k rozvoju personalizovanej medicíny.  
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Abstract: Risk factors for developing tooth decay in Roma and Non-Roma children from eastern 

Slovakia. Dental caries is an infectious disease of hard dental tissues of multifactorial aetiology. The 

aim of the work was to analyze the risk factors of dental caries. We monitored the condition of teeth 

in children of the Slovak majority and the Roma minority in selected areas of eastern Slovakia. The 

dental status of children was evaluated by calculating the dental caries index DMFT (disintegrated, 

missing and filled teeth), which expresses the sum of teeth with tooth decay (K), teeth treated with 

seal (P) and teeth extracted (E). The analyzed group consisted of 175 children attending primary 

school aged 6–14 years. In the group of girls and boys, the average DMFT was higher in the 

majority population. By comparison of the mean caries index values between the majority and 

minority children's populations, we found out a much higher incidence of dental caries the children 

of majority population. Although the results were not statistically significant, they pointed to worse 

tooth conditions in the majority population. 

 

Key words: odontology, caries, DMFT index, minority population, Central Europe 

 

Úvod 

 Orálne zdravie je  neoddeliteľnú súčasťou celkového zdravia jedinca. Zubný kaz je v súčasnosti 

jedným z najčastejších a najrozšírenejších ochorení zubov. V našich podmienkach postihuje takmer 

celú populáciu a to už od útleho veku. Ide o lokalizovaný patologický proces mikrobiálneho 

pôvodu, ktorý postihuje tvrdé zubné tkanivá. Zubný kaz zaraďujeme medzi civilizačné ochorenia, 

pretože jeho  výskyt súvisí so zmenami, ktoré priniesla civilizácia najmä v oblasti nutrície.  

 Etiológia zubného kazu je multifaktoriálna. Podľa všeobecne platnej teórie je nevyhnutnou 

podmienkou pre vznik zubného kazu vzájomné pôsobenie troch základných činiteľov – vnímavého 

zuba, kariogénnej potravy s vysokým obsahom nízkomolekulárnych sacharidov a pôsobenie 

mikroorganizmov zubného povlaku. Rôzne výskumy ukazujú, že zubný kaz je podmienený nielen 

environmentálnymi faktormi, ale aj kongenitálne. Identifikovali sa kandidátne gény, ktoré majú 

rozhodujúci vplyv na rozvoj zubného kazu (napr. gén AMELX, AMBN, ENAM, TUFT1 a iné; 

Pávková Goldbergová et al. 2015). 

 Kaz raného detského veku sa rozvíja v dôsledku špecifických faktorov, ktoré sú charakteristické 

pre ústnu dutinu malého dieťaťa. Medzi tieto špecifické faktory patrí mikrobiálne osídlenie ústnej 

dutiny, nezrelosť lokálnych obranných mechanizmov (IgA), nízka odolnosť zubnej skloviny voči 

kyslému prostrediu a nesprávne stravovacie návyky (nadmerný príjem cukrov). 



 

9 

 

 Napriek tomu, že existujú účinné formy prevencie, zostáva zubný kaz najčastejším chronickým 

infekčným neprenosným ochorením u detí a zároveň je najčastejším neliečeným ochorením hlavne 

u detí zo sociálne slabších vrstiev. Je dôležité si uvedomiť, že ide o dynamický proces, ktorý je 

možné v počiatočných štádiách významne ovplyvniť. 

 

Súbor a metódy 
 Analyzovaný súbor tvorili deti vo veku 6 – 14 rokov z Prešovského a Košického kraja, 

konkrétne z Bardejova, Košíc a zo Svinie (okr. Prešov). Celkový počet detí sledovaného súboru bol 

175, z čoho bolo 90 detí slovenskej majority a 85 detí rómskej minority. V sledovanom súbore bolo 

92 dievčat (46 rómskych a 46 nerómskych) a 83 chlapcov (39 rómskych a 44 nerómskych). Údaje 

na výpočet indexu kazivosti poskytli detskí zubní lekári. Získanie údajov na výpočet indexu KPE 

u rómskych detí sprevádzali ťažkosti, keďže zubného lekára navštevuje len veľmi málo rómskych 

detí, resp. lekári mali v evidencii vedené deti majority a minority spolu. Zo získaných údajov sme 

následne vypočítali index kazivosti chrupu (KPE index). Pri komparácii dát detí mladšieho 

a staršieho školského veku majoritnej a minoritnej populácie sme sa tiež zamerali na intersexuálne 

rozdiely v sledovaných parametroch. Výsledky sme štatisticky spracovali pomocou programu 

Microsoft Office Excel 2007. Na výpočet štatistickej významnosti sme použili nepárový t-test, kde 

kritériom pre štatistickú významnosť bolo p < 0,05. 

 

Index kazivosti chrupu (KPE index) 

 Podľa WHO je najpoužívanejším kvantitatívnym vyjadrením orálneho zdravia index kazivosti 

chrupu (KPE index). V anglickej literatúre sa označuje ako index DMFT/dmft (decayed, missing, 

and filled teeth). Hodnota KPE vyjadruje súčet zubov s kazom (K), zubov s výplňou/plombou (P) 

a extrahovaných zubov (E). Predpokladá sa, že zuby s výplňami a extrahované zuby boli kariézne. 

Index kazivosti chrupu KPE poukazuje na súčasný stav chrupu a jeho vývoj u jednej osoby, 

prípadne u skupiny osôb. Základnou jednotkou šetrenia je jeden zub (Weber 2006, Ginzelová 

2016). 

 

Výsledky a diskusia 

 Hodnoty jednotlivých parametrov indexu kazivosti chrupu a celkového indexu KPE sme 

porovnávali v celom analyzovanom súbore u majoritnej a minoritnej populácie a osobitne 

u chlapcov a dievčat. 

 Počet kazov sa pohyboval od K = 0 až po K = 10. V majoritnej populácii bola hodnota parametra 

K = 0 až 10, pričom v minoritnej populácii K = 0 až 2. Chrup bez kazu (K = 0) malo v celej 

sledovanej populácii 63,4 % detí, u detí majority to bolo 38,9 % a u detí rómskej minority až 

89,4 %. V dvoch prípadoch bol u detí majoritnej populácie počet kazov v chrupe 10, u detí 

minoritnej populácie bol maximálny počet kazov v chrupe  K = 2 (tab. 1). Na základe týchto údajov 

sme zaznamenali vyšší výskyt kazov v populácií detí majoritnej populácie. Výsledky neboli 

štatisticky významné. 

 Pri porovnávaní zubných kazov medzi pohlaviami sme zistili, že v celom analyzovanom súbore 

malo chrup bez kazu (K = 0) 60,9 % dievčat (D) a 66,3 % chlapcov (CH). U majority malo chrup 

bez kazu 32,6 % dievčat a 45,5 % chlapcov. U minority malo chrup bez kazu až 89,1 % dievčat 

a 89,7 % chlapcov. Tieto údaje poukazujú na to, že vyšší podiel chrupov bez zubného kazu 

v majoritnej populácii detí majú chlapci. V rómskej populácii detí je tento rozdiel medzi pohlaviami 

len minimálny (intaktný chrup v rómskej populácii: D = 89,1 % a CH = 89,7 %).  
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Tab. 1: Hodnoty parametra K  u detí majoritnej  a minoritnej populácie 

Table 1: Values of K parameter  in children of majority and minority populations 

POČET 

KAZOV 

(K) 

CELÝ SÚBOR MAJORITA MINORITA 

n % n % n % 

0 111 63,4 35 38,9 76 89,4 

1 25 14,3 20 22,2 5 5,9 

2 12 6,9 8 8,9 4 4,7 

3 10 5,7 10 11,1 0 0,0 

4 6 3,4 6 6,7 0 0,0 

5 6 3,4 6 6,7 0 0,0 

6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8 3 1,7 3 3,3 0 0,0 

9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 2 1,1 2 2,2 0 0,0 

SPOLU 175 100,0 90 100,0 85 100,0 

K – počet kazov, n – počet jedincov, % – percentuálny podiel detí z celkového súboru, zo súboru 

majority a minority 

K – number of caries, n – number of individuals, % – percentage of children from the total sample, 

from majority and minority sample 
 
 

Počet plomb sa v celom analyzovanom súbore pohyboval od počtu P = 0 až po P = 14. 

V majoritnej populácii detí sa počet zubov s výplňami pohyboval od 0 po 14. V minoritnej rómskej 

populácii sme zistili, že ani jedno dieťa nemalo zuby ošetrené plombou P = 0. V sledovanom súbore 

malo zuby bez plomby 72,0 % detí, v majoritnej populácii to bolo 45,6 % a v minoritnej rómskej 

populácii až 100,0 % detí (tab. 2). Aj pri sledovaní parametra P indexu kazivosti sme zaznamenali 

rozdiel medzi majoritnou populáciou detí a minoritnou rómskou populáciou detí v prospech 

rómskych detí. Pri štatistickom hodnotení výsledkov parametra P sa nezistila štatistická 

významnosť. 

 Pri hodnotení parametra P medzi pohlaviami navzájom sme zistili, že počet plomb u dievčat sa 

v celom súbore pohyboval od P = 0 po P = 14. V majoritnej skupine dievčat bol najvyšší počet 

zubov ošetrených plombou 14, u dievčat rómskej minority nemalo ani jedno dievča chrup ošetrený 

plombou. Podiel dievčat bez plomby v celom súbore predstavoval 70,7 %, pri čom u dievčat 

majority to bolo 41,3 % a u dievčat minority 100 %.  

 V súbore chlapcov sa počet zubov s plombou pohyboval od 0 do 10. V majoritnej populácii 

chlapcov bola najvyššia hodnota počtu zubov ošetrených plombou 10, kým u chlapcov rómskeho 

etnika mali všetci chrup bez plomby. V celom súbore chlapcov bol podiel zubov bez plomby 

73,5 %, pričom u chlapcov majority to bolo 50,0 % a u rómskych chlapcov 100,0 %.  

 Pri porovnaní parametra P indexu kazivosti u chlapcov a dievčat sme zistili u dievčat vyšší počet 

plomb (P = 0 až 14) ako u chlapcov (P = 0 až 10). Podiel zubov bez plomby bol vyšší 

v analyzovanom súbore chlapcov. U rómskej populácie dosiahol parameter P indexu kazivosti 

nulovú hodnotu u rómskych dievčat aj  chlapcov (P = 0).  
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Tab. 2: Hodnoty parametra P u detí majoritnej  a minoritnej populácie  

Table 2: Values of P parameter  in children of majority and minority populations 

POČET 

PLOMB 

(P) 

CELÝ SÚBOR MAJORITA MINORITA 

n % n % n % 

0 126 72,0 41 45,6 85 100,0 

1 11 6,3 11 12,2 0 0,0 

2 18 10,3 18 20,0 0 0,0 

3 8 4,6 8 8,9 0 0,0 

4 4 2,3 4 4,4 0 0,0 

5 3 1,7 3 3,3 0 0,0 

6 1 0,6 1 1,1 0 0,0 

7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8 2 1,1 2 2,2 0 0,0 

9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 1 0,6 1 1,1 0 0,0 

11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

14 1 0,6 1 1,1 0 0,0 

SPOLU 175 100,0 90 100,0 85 100,0 

P – počet zubov s výplňou, n – počet jedincov, % – percentuálny podiel detí z celkového súboru, 

zo súboru majority a minority  

P – number of teeth with seal, n – numbers of individuals, % – percentage of children from the total 

sample, from majority and minority sample 

 

 

 Pri sledovaní parametra E indexu KPE sme zistili, že najvyšší počet extrahovaných zubov kvôli 

zubnému kazu bol v analyzovanom súbore E = 4. V celom súbore malo chrup bez extrakcie zuba 

96,8 % detí, v minoritnej populácii dosiahol parameter E = 0, teda 100,0 % detí, pričom 

v majoritnej populácii malo chrup bez extrakcie zuba 93,3 % detí.  

 Aj pri porovnaní parametra E indexu kazivosti sme zistili u detí majoritnej populácie vyššie 

hodnoty daného parametra (E = 0 až 4) ako u detí minoritnej rómskej populácie, kde hodnota 

parametra E = 0 dosiahla 100 % (tab. 3); to znamená, že ani u jedného dieťaťa v analyzovanom 

súbore rómskych detí nedošlo k extrakcii zuba. Štatistická významnosť sa nezistila. 

 U detí sa extrakcia zuba vykonáva len vo výnimočných prípadoch. Zubní lekári sa snažia choré 

zuby u detí preliečiť endodontickým ošetrením  a zub udržať čo najdlhšie.  

Pri porovnaní extrahovaných zubov medzi pohlaviami sme zistili, že v súbore dievčat dosiahol 

parameter E indexu kazivosti maximálnu hodnotu 4. U chlapcov dosiahol parameter E najvyššiu 

hodnotu E = 1. Pri porovnaní parametra E indexu KPE sme zaznamenali vyššie hodnoty u dievčat 

(E = 0 až 4). V celom sledovanom súbore detí malo chrup bez extrakcie 96,7 % dievčat a 96,4 % 

chlapcov. Chlapci aj dievčatá rómskej populácie mali chrup bez extrakcie zuba (E = 0). 

V majoritnej populácii detí malo zuby bez extrakcie 93,5 % dievčat a 93,2 % chlapcov. V extrakcii 

zubov je medzi chlapcami a dievčatami majoritnej populácie len minimálny rozdiel, ktorý nie je 

štatistiky významný. 
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Tab. 3: Hodnoty parametra E  u detí majoritnej  a minoritnej populácie 

Table 3: Values of E parameter in children of majority and minority population 

POČET 

EXTRAHOVANÝCH 

ZUBOV (E) 

CELÝ 

SÚBOR 
MAJORITA MINORITA 

n % n % n % 

0 179 96,8 84 93,3 85 100,0 

1 4 2,2 4 4,4 0 0,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 1 0,5 1 1,1 0 0,0 

4 1 0,5 1 1,1 0 0,0 

SPOLU 185 100,0 90 100,0 85 100,0 

E – počet extrahovaných zubov, n – počet jedincov, % – percentuálny podiel detí z celkového 

súboru, zo súboru majority a minority  

E – number of teeth extracted, n – numbers of individuals, % – percentage of children from total 

sample, from majority and minority sample 
 
 

  Z našich zistení vyplýva, že z celkového analyzovaného súboru detí malo chrup postihnutý 

zubným kazom 36,6 % detí. U detí majoritnej populácie bol výskyt zubného kazu zaznamenaný 

u 61,1 % detí, kým u minoritnej rómskej populácie sa zubný kaz našiel u 10,6 % detí. V celom 

súbore malo zuby vyplnené plombou 28 % detí. Výskyt plomby sa zistil u 54,4 % detí majoritnej 

populácie. V minoritnej populácii bol percentuálny podiel zubov s plombou nulový. Extrakcia 

zubov sa zitila iba u 3,2 % celého analyzovaného súboru detí. V majoritnej populácii detí sa 

extrakcia vyskytovala u 6,7 % detí, kým u detí rómskej menšiny extrakcia zuba sa nezistila ani 

v jednom prípade (tab. 3). Chrup bez výskytu kazu, plomby a extrakcie (KPE = 0) vykazovalo 52 % 

z celkového súboru detí. V sledovanom súbore detí majority malo intaktný chrup 16,7 % detí. 

U rómskych detí bol intaktný chrup zistený v 89,4 % prípadoch. 

 Výsledky umožňujú konštatovať vyšší podiel kazov, plomb a extrahovaných zubov v majoritnej 

populácii detí. Tieto výsledky vyzerajú prekvapivo, keďže sme predpokladali, že rómske deti zo 

sociálne a ekonomicky slabších rodín budú mať oveľa vyšší počet kazov, plomb a extrakcií ako deti 

majoritnej populácie.   

 Priemerný index kazivosti v celom súbore bol  KPE = 1,92. Medzi majoritnou populáciou  

a minoritnou populáciou detí sme zaznamenali rozdiely v priemerných hodnotách KPE indexu. 

U detí majority dosiahol priemerný index kazivosti chrupu hodnotu KPE = 3,59, u rómskych detí 

bol zistený priemerný index kazivosti KPE = 0,15. V súbore dievčat bol priemerný index kazivosti 

KPE = 1,8. U dievčat majority bol KPE = 3,46, kým u dievčat minority KPE = 0,15. V celom 

analyzovanom súbore dosiahol priemerný index kazivosti vyššie hodnoty u chlapcov (KPE = 2,05) 

ako u dievčat. U chlapcov majority sa zistil priemerný index kazivosti chrupu KPE = 3,73 

a u chlapcov minority KPE = 0,15 (tab. 4). Výsledky však nedosiahli štatistickú významnosť. 

Pri sledovaní priemerných hodnôt KPE indexu medzi pohlaviami sme zistili horší stav chrupu 

u chlapcov (KPE = 2,05) v porovnaní s dievčatami (KPE = 1,80). U detí minority bol rovnako 

u dievčat ako aj u chlapcov zistený rovnaký priemerný index kazivosti KPE = 0,15, čiže 

intersexuálne rozdiely v stave chrupu rómskych detí neboli dokázané. U detí majority dosiahol 

priemerný index kazivosti u chlapcov vyššiu hodnotu (KPE = 3,73) v porovnaní s dievčatami 

(KPE = 3,46). Tento rozdiel bol štatisticky významný (p = 0,04; tab. 5). 
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Tab. 4: Porovnanie priemerných hodnôt KPE medzi rómskymi a nerómskymi deťmi 

Table 4: Comparison of average values DMFT index between Roma and Non-Roma children 

Populácia Priemerná hodnota KPE SD p hodnota 

Celý súbor detí 1,92 2,958 - 

Deti majority 3,59 3,326 
0,35 

Deti minority 0,15 0,473 

Dievčatá majority 3,46 3,531 
0,39 

Dievčatá minority 0,15 0,465 

Chlapci majority 3,73 3,092 
0,37 

Chlapci minority 0,15 0,482 

KPE – index kazivosti, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistická významnosť 

DMFT – caries index, SD – standard deviation, p – statistical significance 

 
 

Tab. 5: Intersexuálne rozdiely v priemerných hodnotách KPE indexu 

Table 5: Intersexual differences in average values of DMFT index 

Populácia 

 

Priemerná hodnota KPE 

 

 

SD 

 

 

p  hodnota 

Celý súbor detí 1,92 2,958 - 

Dievčatá spolu 1,80 3,012 
0,18 

Chlapci spolu 2,05 2,891 

Dievčatá majority 3,46 3,531 
0,04* 

 Chlapci majority 3,73 3,092 

Dievčatá minority 0,15 0,465 
0,35 

Chlapci minority 0,15 0,482 

KPE – index kazivosti, SD – smerodajná odchýlka, p – štatistická významnosť 

DMFT – caries index, SD – standard deviation, p – statistical significance 

 

 

 Porovnaním priemerných hodnôt indexu kazivosti v populácii rómskych a nerómskych detí sme 

zistili horší stav chrupu práve u detí majority. Z uvedených zistení môžeme konštatovať, že aj 

napriek zlým sociálnym a ekonomickým podmienkam, nevyhovujúcej úrovni orálnej hygieny 

a nesprávnym stravovacím návykom je orálne zdravie detí rómskej minoritnej populácie na lepšej 

úrovni.  

 Mnohé štúdie poukazujú na nezdravý spôsob stravovania Rómov,  nedostatočnú úroveň orálnej 

hygieny a v protiklade s týmito zisteniami na optimálny stav chrupu, čo je pravdepodobne 

spôsobené genetickými faktormi (Biroš a Beluš 2008, Sinaiová a Ondriová 2009). 

 Vzhľadom na indický pôvod Rómov sme sa zamerali  aj na štúdie orálneho zdravia indických 

detí. Staršie štúdie poukázali na nízky výskyt zubného kazu u indických detí školského veku, 

podobne ako to ukazujú výsledky tejto štúdie. David et al. (2005) opísali zdravotný stav zubov 12-
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ročných žiakov v Thiruvananthapurame, v Kerale v Indii a identifikovali sociodemografické 

faktory, správanie v oblasti orálneho zdravia, postoje a znalosti súvisiace so zubným kazom. 

Analyzovaný súbor tvorilo 838 detí základných škôl. Autori štúdie zistili prevalenciu zubného kazu 

v trvalom chrupe rovnajúcu sa 27 %. Prevalencia zubného kazu v tejto vzorke 12-ročných školákov 

bola v porovnaní s inými rozvojovými krajinami nízka. Uvádzaná štúdia ukázala, že mestské 

životné podmienky v súvislosti s rozsiahlou urbanizáciou v Indii súvisia s výskytom početnejších 

zubných kazov. 

 Výskumy z posledných rokov ukazujú zvýšený výskyt zubného kazu aj u indických detí, ako to 

uvádza Mehta (2018), ktorý sledoval prevalenciu zubného kazu vo vekovej skupine 2- až 5-ročných 

a 11- až 15-ročných indických detí. Súhrnná prevalencia zubného kazu v sledovanom súbore detí 

bola medzi 50,84 % a 62,41 % v 5-ročnom intervale. I keď došlo k poklesu prevalencie zubného 

kazu v obidvoch vekových skupinách, viac ako polovica indických detí bola postihnutá zubným 

kazom. 

 V tomto výskume sme sledovali stav chrupu u detí medzi 6. až 14. rokom života. Práve táto 

etapa detstva predstavuje dôležité obdobie z hľadiska orálneho zdravia, keďže v tomto úseku života 

dochádza k výmene mliečneho chrupu za trvalý, a dochádza k vývoju a rastu tvárových kostí. 

V uvedenom období nie je prerezávajúci sa zub úplne mineralizovaný, takže ak nie sú dodržané 

preventívne opatrenia, ľahko dochádza k vzniku zubného kazu (Markovská et al. 2017). 

 Na základe zistených faktov je potrebné si uvedomiť, že podporovať prevenciu vzniku zubného 

kazu je potrebné od najútlejšieho veku dieťaťa – už pri vývine mliečneho chrupu. Významnou 

súčasťou prevencie je výchova a osvojenie si zdravých stravovacích návykov už v detskom veku, 

čomu môžu výrazne dopomôcť nielen rodičia, ale aj školské zariadenia. Boj proti vzniku zubného 

kazu je jednoduchý, zahŕňa zdravú stravu bohatú na ovocie a zeleninu, redukciu príjmu 

nízkomolekulárnych sacharidov, dokonalé čistenie zubov a účinnú fluorizáciu chrupu. Ďalším 

pilierom efektívnej prevencie sú aj pravidelné stomatologické prehliadky, ktoré dokážu včas odhaliť 

vznik zubného kazu a iných ochorení zubov a ústnej dutiny. Popri súčasných preventívnych 

a profylaktických opatreniach sa v prevencii zubného kazu v oblasti orálneho zdravia čoraz 

častejšie zdôrazňuje význam edukácie jednotlivcov, ako aj celej populácie.   

 

Záver 
 Sledovanie stavu chrupu detí majoritnej a minoritnej rómskej populácie prostredníctvom indexu 

kazivosti (KPE) poukazuje na alarmujúci stav chrupu detí majoritnej populácie. V analyzovanom 

súbore detí sme zistili oveľa vyššiu priemernú hodnotu KPE indexu u dievčat aj chlapcov 

slovenskej majority. Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že aj napriek nezdravej strave, 

ktorá zahŕňa vysoký príjem jednoduchých sacharidov a nízky príjem ovocia a zeleniny, 

a nedostatočnej hygieny ústnej dutiny, je stav chrupu rómskych detí v porovnaní s deťmi majoritnej 

populácie oveľa lepší. Aktívny prístup k starostlivosti o chrup je neoddeliteľnou súčasťou celkovej 

starostlivosti o zdravie jednotlivca. O zdravie zubov je potrebné sa starať už od útleho detstva. 

Za úroveň orálnej hygieny a pravidelné stomatologické prehliadky sú zodpovední rodičia dieťaťa. 

Rodičia by sa mali snažiť deti motivovať k  starostlivosti o svoj chrup. Dôkladná hygiena ústnej 

dutiny predstavuje spolu s fluorizáciou a zdravou výživou (strava bohatá na ovocie a zeleninu 

s minimálnym obsahom jednoduchých cukrov) správny recept na zachovanie si zdravého chrupu 

počas celého života. 
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Abstract: Prediction of genetic risk in Slovak patients with metabolic syndrome. The main aim of 

this study was to analyze selected anthropometric parameters in patients with diagnosed metabolic 

syndrome and identify the genotypic structures of patients by detecting single nucleotide 

polymorphism rs9939609 FTO gene and assess its impact on the anthropometric indicators. 

Anthropometric screenings in a sample of patients were carried out by standard methods. 

Subsequently, DNA isolation was done from the collected blood samples and then genotypic 

analysis of polymorphism rs9939609 FTO gene was done by Real-Time PCR method. All statistical 

tests were implemented in statistical software SPSS for Windows, version 19.0. The criterion for 

statistical significance was p-value 0.05. In the study group of 69 patients, we detected 29.0% of 

individuals homozygous for the protective allele T, 52.2% of individuals with heterozygous 

genotype AT and 18.2% of subjects with two copies of the risk allele A in the genotype. We found 

higher mean values of anthropometric parameters in patients – men with genotypes AA and AT 

except body height. We also recorded higher mean values of monitored parameters in women with 

genotype AA and AT compared to the genotype TT. In both cases, the differences were not 

statistically significant. 

 

Key words: metabolic syndrome, risk factor, FTO gene, rs9939609 

 

Úvod 

Metabolický syndróm (MS) sa často definuje ako spoločný výskyt porúch metabolizmu cukrov, 

ktorý zahŕňa hraničnú glykémiu nalačno, porušenú glukózovú toleranciu, obezitu, dyslipidémiu 

so zvýšením hladiny triacylglycerolov spolu so zníženou hladinou HDL lipoproteínov a s vyššou 

denzitou artériovej hypertenzie. MS združuje komponenty, ktoré sú synergicky spájané s rizikom 

kardiovaskulárnych ochorení (Galajda 2007).  

MS má súvislosť aj s niektorými ďalšími závažnými javmi, ako sú napr. koagulačné poruchy, 

hormonálne odchýlky, psychické zmeny, v niektorých prípadoch dokonca i výskyt nádorov 

(Svačina 2010). 

Hlavnou príčinou epidemiologického rozvoja MS vo svete je životný štýl dnešných ľudí, ktorý je 

charakterizovaný absenciou pohybu a nadmerným kalorickým príjmom. Nesmie sa zabúdať ani 

na ostatné faktory vonkajšieho prostredia, ako sú fajčenie, alkohol, stres a nezdravý životný štýl. 

Svoju úlohu zohrávajú i vnútorné faktory, napr. výskyt zložiek MS v rodinnej anamnéze – 

hypertenzia, diabetes a obezita, vek, pohlavie, etnická príslušnosť a pod. (Svačina 2010). 

FTO (Fatt Mass and Obesity Associated) gén má vzťah k MS (Attaoua et al. 2009, Liguori et al. 

2014, Acton 2012), hypertenzii (Pausová et al. 2009), koronárnemu syndrómu (Hubaček et al.  

2010), diabetes mellitus 2. typu (Lergy et al. 2009), konečnému štádiu renálneho ochorenia 

(Hubáček et al. 2012), zníženému objemu mozgu (Ho et al. 2010), Alzheimerovej chorobe (Keller 
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et al. 2011), kolorektálnemu karcinómu (Nock et al. 2011) a k ďalším typom rakoviny a radu 

ďalších patologických zmien. 

Doteraz bolo identifikovaných viac ako 60 génov asociovaných so zvýšeným rizikom 

metabolického syndrómu (Staník, Bark a Klimeš 2015). Z desiatok kandidátnych génov 

pre metabolický syndróm je FTO gén v súčasnej dobe stredobodom záujmu veľkého množstva 

genetických štúdií zaoberajúcich sa MS, keďže na základe polymorfizmu rs9939609 tohto génu je 

možné  predikovať  riziko sledovaného ochorenia.  

Hlavným cieľom tejto štúdie bolo analyzovať vybrané antropometrické parametre u pacientov 

s diagnostikovaným metabolickým syndrómom, identifikovať genotypové štruktúry pacientov 

detegovaním jednonukleotidového polymorfizmu génu FTO rs9939609 a následne vyhodnotiť jeho 

vplyv na antropometrické ukazovatele. 

 

Súbor a metódy 

Analyzovaný súbor tvorilo 69 pacientov s diagnostikovaným metabolickým syndrómom, z toho 

33,3 % pacientov vo veku od 30 do 76 rokov predstavovali muži a 66,7 % vo veku od 32 do 86 

rokov predstavovali ženy. Do výskumu boli zaradení pacienti, ktorí spĺňali aspoň tri z piatich 

diagnostických kritérií podľa kritérií Národného cholesterolového edukačného programu –  NCEP-

ATP III, 2001 (tab. 1) pre metabolický syndróm a podpísali informovaný súhlas. Výber pacientov 

sa realizoval v spolupráci s Národným endokrinologickým a diabetologickým ústavom v Ľubochni. 

Skúmaný súbor celkovo tvorilo 69 pacientov, z toho 23 mužov a 46 žien. Ich vek sa pohyboval 

v rozmedzí od 30 do 86 rokov. V ambulancii sa uskutočnili antropometrické merania telesnej výšky 

a hmotnosti, obvodu pása a bokov. Pacientom sa následne odobrala vzorka periférnej krvi s cieľom 

izolácie a analýzy DNA. Izoláciu DNA sme realizovali pomocou extrakčného kitu ReliaPredTM 

Blood gDNA Miniprep System (Promega, Madison, USA), určeného na izoláciu nukleových 

kyselín z krvi. Genotypizačná analýza sa vykonala pomocou prístroja StepOne™ Real-Time PCR 

systém. Na štatistickú analýzu dát sme použili štatistický software IBM SPSS pre Windows, verziu 

19.0. Na vyhodnotenie údajov v jednotlivých súboroch sme využívali najmä frekvenčné tabuľky, 

opisnú štatistiku a pre testovanie dvoch súborov Studentov nepárový t- test; pri viacerých súboroch 

sme použili analýzu rozptylu (ANOVA). 

 

 

Tab. 1: Diagnostické kritériá metabolického syndrómu podľa NCEP-ATP III z roku 2005 a IDF 

z roku 2005 
Table 1: The diagnostic criteria for metabolic syndrome according to NCEP-ATP III 2005 and IDF 

of 2005 

Diagnostické kritéria MS podľa Národného cholesterolového edukačného programu- 

National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III (NCEP- ATP 

III, 2005), prítomnosť troch a viac pozitívnych nálezov: 
Abdominálna obezita (obvod pásu) Muži   102 cm 
 Ženy  > 88 cm  
Triglyceridy  ≥ 1,7 mmol/L (150 mg/dl) 
HDL cholesterol  Muži  < 1,04 mmol/L (40 mg/dl) 
 Ženy  < 1,30 mmol/L (50 mg/dl) 
Krvný tlak   130/85 mm Hg 
Glykémia   ≥ 6,1 mmol/L (110 mg/dl) 
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Výsledky  

Najviac pacientov v rámci celého sledovaného súboru bolo zastúpených vo vekovej kategórii 

49 – 67 rokov (muži 78,3 %, ženy 80,4 %). Najmenej pacientov v sledovanom súbore bolo 

vo vekovej skupine 30 až 48 rokov (muži 8,7 %, ženy 4,4 %). U sledovaných pacientov sme 

namerali rizikové hodnoty obvodu pása celkovo u 81,2 % pacientov. U žien boli nad rizikovú 

normu namerané hodnoty obvodu pása u 91,3 % pacientok, kým u mužov sa 60,9 % pacientov 

zaradilo do skupiny s diagnostikovanou abdominálnou obezitou. 
Priemerné hodnoty obvodu pása u mužov (110,39 ± 19,75 cm) a žien (101,89 ± 13,74 cm) 

vykazovali v sledovanom súbore signifikantný rozdiel medzi pohlaviami (p = 0,041), ktorý bol 

v priemere 8,5 cm. 

Na základe výpočtu BMI až 76,8 % jedincov uvedených v tab. 2 vykazovalo nadhmotnosť 

(25,0 – 29,9 kg/m2) až obezitu (> 30 kg/m2).  
 

 

Tab. 2: Percentuálne zastúpenie pacientov podľa BMI  

Table 2: Percentage of patients according to Body Mass Index 

Kategórie BMI   Hodnoty BMI (kg/m2) Frekvencia (%) 
Podhmotnosť  < 18,5   1,5  
Normálna hmotnosť  18,5 – 24,9 21,7 
Nadhmotnosť  25,0 – 29,9 37,7 
Obezita  > 30 39,1 

 

 

 

Z tab. 3 vyplýva, že z celkového počtu mužov malo 78,3 % jedincov WHR index zvýšený 

nad kritické hodnoty a zároveň sme zaznamenali aj  najvyššiu hodnotu WHR indexu 1,25 v rámci 

celého sledovaného súboru. Z celkového počtu žien sa do rizikovej skupiny s nadmerným 

množstvom tuku zaradilo 56,5 % žien, u ktorých najvyššia hodnota WHR prevyšovala kritickú 

hodnotu pre ženy o 0,13. Pri porovnaní priemerných hodnôt WHR indexu sa medzi pohlaviami 

zistil štatistický významný rozdiel (p = 0,039). Priemerná hodnota WHR indexu u žien 

(0,87 ± 0,70) bola blízko hraničnej kritickej hodnoty, naproti tomu priemerná hodnota WHR indexu 

u mužov (0,98 ± 0,11) prevyšovala kritickú  hodnotu o 0,08 jednotiek. 

 

 

Tab. 3: Percentuálne zastúpenie  pacientov podľa WHR indexu 
Tab. 3: Percentage of patients according to WHR index 

Muži (N = 23) Frekvencia (%) 
< 0,90 21,7  
≥ 0,90 78,3 

Ženy (N = 46) Frekvencia (%) 
< 0,85 43,5  
≥ 0,85 56,5  

N – počet jedincov 

N – number of individuals 

 

 

 

 

 



19 

 
 

Na základe molekulovo-genetickej analýzy polymorfizmu rs9939609 génu FTO sme v súbore 

pacientov s MS vyhodnotili genotypovú štruktúru a identifikovali sme tri genotypové kombinácie 

vybraného polymorfizmu. V sledovanej vzorke bol najfrekventovanejším genotyp AT 

s percentuálnym zastúpením 52,2 % v súbore mužov i žien (tab. 4). 

Medzi oboma súbormi mužov a žien sme zaznamenali rozdiely v početnosti majoritných TT 

a minoritných AA homozygotov, pričom genotyp TT sa vyskytoval u 21,7 % mužov a 32,6 % žien, 

genotyp AA u 26,1 % mužov a 15,2 % žien. Podiel heterozygotov pre tento polymorfizmus bol 

u mužov a žien zhodný (52,2 %). Intersexuálne rozdiely neboli štatisticky významné.  

Alela T sa v sledovanom súbore vyskytovala s frekvenciou 51,1 % a frekvencia alely A bola 

44,9 % (tab.5). 

 

 

Tab. 4: Genotypové frekvencie polymorfizmu rs 9939609 FTO génu v sledovanom súbore 

Table 4: Genotypic polymorphism rs 9939609 frequencies of  FTO gene in the reference group 

Genotyp Muži (N = 23) Ženy (N  = 46) 

Frekvencia (%) Frekvencia (%) 
TT 21,7  32,6  
AT 52,2  52,2  
AA 26,1  15,2  

N – počet jedincov 

N – number of individuals 

 

 

 

Tab. 5: Alelické frekvencie polymorfizmu rs9939609 FTO génu  

Table 5: Allelic frequencies of FTO gene polymorphism rs9939609   

FTO gén (rs9939609) N = 69 

Alela Frekvencia 

T 51,1 

A 44,9 

N – počet jedincov 

N – number of individuals 

 

 

 

Genotypová analýza polymorfizmu rs9939609 FTO génu vybraných antropometrických 

parametrov, vyjadrená pomocou priemerných hodnôt v súbore mužských pacientov s metabolickým 

syndrómom, je uvedená v tab. 6 a v súbore pacientok v tab.7. V sledovaných priemerných 

hodnotách vybraných antropometrických charakteristík podľa genotypov sme nezistili štatistický 

významný rozdiel v žiadnom zo sledovaných súborov. 
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Tab. 6: Porovnanie priemerných hodnôt vybraných antropometrických ukazovateľov podľa 

genotypov u mužov 
Table 6: Comparison of average values of selected anthropometric indicators according to 

genotype in males 

Genotypy u mužov (N = 23) 

Parametre  TT 

(N = 5) 
SD AT 

(N = 12) 
SD AA 

(N = 6) 
SD p-hodnota 

Telesná výška (cm) 179,20 5,17 175,08   5,57 174,83   5,88 0,3470 

Telesná hmotnosť (kg)   88,10 13,69   97,83  16,52 113,75 33,03  0,1539 

Obvod pása (cm)   96,60 6,69 110,33 16,10 122,00 27,53  0,1017 

Obvod bokov (cm) 104,20 5,12 111,17  8,62 121,50 21,91  0,1022 

BMI index (kg/m2)   27,48 4,32 31,75  4,00 37,18 10,42  0,0571 

WHR index   0,92  0,04   0,99  0,10 1,01   0,14  0,3928 

SD – smerodajná odchýlka, BMI index – index telesnej hmotnosti, WHR index – index pomeru 

obvodu pása a obvodu bokov, p – hladina štatistickej významnosti, N – počet jedincov, TT, AT, AA 

– genotypy 

SD – standard deviation, BMI index – body mass index, WHR index – waist circumference ratio 

and hip circumference, p – significance value, N – number of individuals, TT, AT, AA – genotypes 

 

 

 

 

Tab.7: Porovnanie priemerných hodnôt vybraných antropometrických ukazovateľov podľa 

genotypov u žien 
Table 7: Comparison of average values of selected anthropometric indicators according to 

genotype in females 

Genotypy u žien (N = 46) 

Parametre  TT 

(N = 5) 
SD AT 

(N = 12) 
SD AA 

(N = 6) 
SD p-hodnota 

Telesná výška (cm) 160,73 4,46 162,75  5,72 163,43    5,03  0,4101 

Telesná hmotnosť (kg) 85,93 20,04   81,64  12,14   91,50 16,27  0,3246 

Obvod pása (cm) 102,60 15,64 100,08 12,61 106,57 14,02  0,5413 

Obvod bokov (cm) 118,67 15,47 114,58  10,78 122,71 10,92  0,2825 

BMI index (kg/m2) 33,14 7,23 30,87 4,56 34,34  6,62  0,2870 

WHR index 0,87 0,08  0,87 0,06   0,86  0,54  0,9662 

SD – smerodajná odchýlka, BMI index – index telesnej hmotnosti, WHR index – index pomeru 

obvodu pása a obvodu bokov, p – hladina štatistickej významnosti, N – počet jedincov, TT, AT, AA 

– genotypy 

SD – standard deviation, BMI index – body mass index, WHR index – waist circumference ratio 

and hip circumference, p – significance value, N – number of individuals, TT, AT, AA – genotypes 
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Diskusia 
Klinické štúdie potvrdili význam interakcie génov a prostredia pri rozvoji MS (Svobodová 

a Topolčan 2012). Jedným z kandidátnych génov pre obezitu je FTO gén (Dina et al. 2007), ktorý 

sa pôvodne detegoval genómovou asociačnou štúdiou (GWAS) v roku 2007 ako kandidátny gén 

pre diabetes mellitus 2. typu (Frayiling et al.  2007). Funkcia FTO génu v patogenéze obezity 

zostáva nejasná (Liu et al. 2010). Testy na myšiach naznačili, že FTO gén môže zohrávať dôležitú 

úlohu pri funkcii adipocytov tukového tkaniva (endokrinného orgánu), no nie pri ich tvorbe (Qi et 

al. 2008). Zaujímavé výsledky poukazujú na zapojenie génu FTO v hypotalamickej regulácii 

energetickej rovnováhy, a to tým, že nosiči rizikovej alely FTO génu preferujú stravu s vysokým 

obsahom tukov a majú znížený pocit nasýtenia (Liu et al. 2010, Meisel et al. 2015, Karra et al. 

2013), pričom štúdia Speakmana et al. 2008 preukázala, že polymorfizmus rs9939609 génu sa 

spájal skôr s energetickým príjmom než s jeho výdajom (fyzickou aktivitou).  
Odkedy Frayling et al. 2007 vo svojej štúdii zaznamenali významné spojenie medzi FTO 

variantom rs9939609 a obezitou, hodnotenou obvodom pása, BMI a telesnou hmotnosťou (Liu et al. 

2010), opakovane boli publikované ďalšie štúdie, ktoré odhaľovali toto spojenie u rôznych 

etnických skupín na celom svete. V tejto štúdii sme sa zamerali aj na odhaľovanie výskytu obezity 

u pacientov (N = 69) ako významného rizikového faktora v rozvoji metabolického syndrómu, 

pričom sme ju diagnostikovali metódou merania obvodu pása a v súčasnosti najpoužívateľnejším 

ukazovateľom nadhmotnosti a obezity, t. j. BMI, ako aj ukazovateľom distribúcie tuku v oblastiach 

brucha a bokov – WHR indexom.  

Na základe získaných výsledkov z priemerných hodnôt obvodu pása u mužov sme zistili, že 

prítomnosťou alely A, v genotype AT a genotype AA, sa priemerné hodnoty obvodu pása 

zvyšovali. Porovnateľné výsledky uvádzajú štúdie Zimmermanna et al.  (2011) a Andreasena et al. 

(2007) v dánskej populácii mužov. Na základe výsledkov vyššie uvedených štúdií možno 

predpokladať, že najmenej rizikový genotyp pre výskyt abdominálnej obezity u mužov predstavuje 

genotyp TT a rizikovým je genotyp AA. Pri porovnaní priemerných hodnôt obvodu pása podľa 

genotypov sme zistili vyššie hodnoty sledovaného parametra u žien s genotypom AA v porovnaní 

s pacientkami s genotypom TT. Vyššie priemerné hodnoty obvodu pása pri genotype AA než 

pri protektívnom genotype TT sa zistili v štúdii Wahléna, Sjollina a Hoffstedta (2008) u nórskych 

žien a v asociačnej štúdii Qi et al. (2008) u žien európskeho pôvodu, čo zvyšuje predpoklad, že 

genotyp AA predstavuje vyššie riziko zvyšovania obvodu pásu než homozygotný genotyp TT.  

Vysokú prevalenciu BMI nad 25 kg/m2 zaznamenala v roku 2008 Svetová zdravotnícka 

organizácia v populáciách žijúcich v Európe, Amerike a na Strednom východe. Závislosť rastúcich 

priemerných hodnôt BMI od veku sa preukázala vo viacerých štúdiách (Reas et al. 2007, Caman et 

al. 2013, Owen a Reisin 2015), aj v projekte Ministerstva zdravotníctva „Sledovanie výživového 

stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie obyvateľov SR“ (Ležovič, Mihinová 

a Benková 2010). 

Na základe porovnania rozdielov priemerných hodnôt BMI podľa genotypov u mužov i žien si 

myslíme, že mutantná alela A v genotype predstavuje väčšie riziko rozvoja obezity podľa BMI než 

protektívna alela T a to aj napriek tomu, že rozdiely neboli štatisticky významné. Obdobné zistenia 

vyšších priemerných hodnôt BMI pri genotype AA uvádzajú i štúdie Lappalainena et al. (2012), 

Brennana et al. (2009), Demteratha et al. (2011) a Carlosa  et al. (2013) v populáciách európskeho 

pôvodu, ako aj štúdia Wahléna, Sjollina a Hoffstedta (2008) výlučne u ženských respondentiek 

žijúcich v Nórsku. Woehning (2013) v nemeckej štúdii OPTIFAST 52 taktiež potvrdil asociáciu so 

zvýšenou hodnotou BMI u jedincov s genotypom AA. Podobné výsledky zistili Sentinelli et al. 

(2012) v talianskej populácii a Legry et al. (2009) v štúdii francúzskej verzie programu MONICA. 

Analogické výsledky asociácie rizikového genotypu AA s nárastom BMI dosiahli štúdie 

realizované mimo geografického územia Európy: Ahmad et al. (2010) v kuvajtskej štúdii, Rees et 

al. (2011) v štúdii z Pakistanu Control of Blood Pressure and Risk Attenuation (COBRA), Baik 

a Shin (2012) v kórejskej štúdii a Liu et al. (2010) v populácii Američanov európskeho pôvodu. 
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V skúmanom súbore pacientov malo celkovo 81,2 % pacientov (78,3 % mužov a 56,5 % žien) 

zvýšené hodnoty WHR indexu, a to nad stanovené rizikové hodnoty. Vysokú prevalenciu 

rizikových hodnôt WHR indexu u mužov i žien zaznamenala štúdia Zatońskej et al. (2011) 

u poľských respondentov, i skríningový program CINDI z roku 2008 u slovenských respondentov 

nevenujúcich sa pohybovej aktivite (Aktualizácia národného programu podpory zdravia v SR 

2014).  

Fisher et al. (2008) a Gustavsson et al. (2014) poukázali na vyššie priemerné hodnoty 

nemeckých a švédskych mužov s genotypom AA a AT v porovnaní s nositeľmi genotypu TT. 

V skúmanom súbore mužských pacientov sme zaznamenali taktiež vyššie priemerné hodnoty 

antropometrických parametrov u pacientov s genotypmi AA a AT okrem telesnej výšky. V súbore 

pacientok sme taktiež zaznamenali vyššie priemerné hodnoty sledovaných parametrov u žien 

s genotypom AA a AT oproti genotypu TT. V oboch prípadoch však rozdiely neboli štatisticky 

významné.  

 

Záver 

V sledovanom súbore sme zaznamenali signifikantný intersexuálny rozdiel v priemerných  

hodnotách WHR indexu. Pri genotypovej analýze polymorfizmu rs9939609 FTO génu 

vo vybraných antropometrických parametroch sme medzi genotypmi pacientov nášho súboru 

nezaznamenali štatisticky významné rozdiely, čo si vysvetľujeme malým analyzovaným súborom 

pacientov. Rozšírenie súboru o ďalších pacientov by umožnilo v budúcnosti získať relevantnejšie 

výsledky.  
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Abstract: Analysis of the body composition in Slovak female university students. Physical activity 

can provide health benefits and reduce the risk of complications from obesity and improve mental 

well-being. The aims of this study were to analyse the selected body composition features in 

relation to physical activity of cohort of females, students of the Constantine Philosopher University 

in Nitra (N=152). InBody 230 composition analyser was used to determine body composition 

parameters. Students who achieved adequate physical activity reached higher average values of 

Total Body Water (TBW; p≤0.05), Fat Free Mass (FFM; p≤0.05), content of minerals and proteins 

(p≤0.05), higher InBody Score (p≤0.05) and Basal Metabolic Rate value (BMR; p≤0.05), than 

women with inadequate physical activity. Higher average values of the Percent of Body Fat on right 

and left arms (p≤0.05) were found in women with inadequate physical activity in comparison with 

women with adequate physical activity. Our results confirm the positive relationship between 

meeting the recommended physical activity level and its impact on body composition health risk 

indicators. 

 

Key words: physical anthropology, young adult females, InBody 230 composition analyser, 

physical activity 
 

Úvod 

Pre súčasnú populáciu je typické zrýchlenie životného tempa a nárast konzumného spôsobu 

životného štýlu, ktoré často vyúsťujú do zdravotných komplikácií, kam okrem iných zaraďujeme aj 

obezitu. Sedavý spôsob života a obezita patria medzi najdôležitejšie celospoločenské témy, spájané 

s radom zdravotných komplikácií a ochorení. Problém obezity je však veľmi komplexný. Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) identifikovala ako kritické obdobie pre rozvoj obezity prechod 

zo strednej školy na vysokú školu (WHO 2000). Okrem toho údaje z niektorých štúdií naznačujú, 

že medzi dospievajúcimi a dospelými výrazne klesá účasť na cvičení a záujem o pravidelné 

cvičenie (Leslie et al. 2001, Irwin 2004). Dobrými indikátormi somatického stavu jedinca sú zložky 

tela, najmä hmotnosť bez tuku a hmotnosť tuku. Dlhodobé zníženie fyzickej aktivity sa prejavuje 

práve v nedostatočnom zastúpení rôznych ukazovateľov telesných frakcií a zložiek telesného 

zloženia (Heyward a Wagner 2004, Kyle et al. 2004). Fyzická aktivita ovplyvňuje zloženie 

a hmotnosť tela tým, že sa podieľa na strate tuku pri zachovaní alebo zvyšovaní hmotnosti 

svaloviny (U. S. Department of Health and Human Services 1996, Toth, Beckett a Poehlman 1999, 

Fogelholm a Kukkonen-Harjula 2000).  

Zníženie telesnej hmotnosti a výskytu obezity v populácii sa môže úspešne realizovať na základe 

odborných odporúčaní týkajúcich sa indikácie príslušnej fyzickej aktivity (Jeffery et al. 2003). 

Nadváha a obezita nepredstavujú významnú prekážku pri uskutočňovaní primeranej úrovne fyzickej 

aktivity (Sofková, Přidalová a Pelclová 2015). Kľúčovým indikátorom, ktorým posudzujeme 

účinnosť fyzickej aktivity na redukciu hmotnosti, je úroveň fyzickej aktivity. Úroveň fyzickej 

aktivity je vymedzená intenzitou a trvaním danej fyzickej aktivity, ako aj frekvenciou cvičebných 

jednotiek, a vzťahuje sa na rytmické kontrakcie veľkých svalových skupín. Odporúčania Americkej 
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asociácie športovej medicíny uvádzajú, že optimálne aeróbne cvičenia strednej intenzity (ako napr. 

rýchla chôdza rýchlosťou 3 až 6 km/h) aspoň 30 minút počas piatich dní v týždni (150 min. 

týždenne) by mali vykonávať ľudia, ktorým záleží na udržaní si dobrého zdravia. Rovnako je 

navrhnutá kombinácia cvičenia strednej a vysokej intenzity s trvaním 30, resp. 20 minút. Čas 

cvičenia sa môže rozdeliť na niekoľko kratších úsekov, každé cvičenie však musí trvať najmenej 10 

minút (Haskell et al. 2007). 

Cieľom našej práce bolo analyzovať zloženie tela študentiek vysokej školy vo vzťahu k miere 

vykonávanej fyzickej aktivity. 

 

Súbor a metódy 

Do výskumu sme celkovo zapojili 152 študentiek Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Väčšina z nich (N = 123; 80,9 %) pochádzala z mestského prostredia, zvyšnú časť tvorili študentky 

s miestom trvalého pobytu na vidieku (N = 29; 19,1 %). Priemerný vek súboru študentiek dosiahol 

v čase výskumu 21,63 ± 2,19 roka. Analýzu telesného zloženia sme realizovali prostredníctvom 

bioimpedančného prístroja InBody 230, ktorý pre stanovenie telesnej kompozície využíva metódu 

osembodových dotykových elektród, vďaka ktorým dokáže analyzovať ľudské telo po jednotlivých 

častiach. Metóda je založená na princípe priamej analýzy segmentovej multifrekvenčnej 

bioelektrickej impedancie (Metoda DSM-BIA) a metóde simultánnej multifrekvenčnej 

bioelektrickej impedancie (Metoda SMF-BIA). Prístroj InBody 230 realizuje rozbor vo viacerých 

frekvenciách, preto je meranie maximálne presné. Snímanie parametrov sme uskutočnili 

za štandardných podmienok riadiac sa manuálom prístroja dodaného výrobcom, čiže 

v dopoludňajších hodinách a pred meraním nebola vykonávaná fyzická aktivita. Vyšetrovaná osoba 

sa postavila naboso na určené miesto na prístroji, uchopila rukami senzory a po dobu cca 20 sekúnd 

nevykonávala žiadny pohyb. Prostredníctvom prístroja InBody sme získali od každej študentky 

tieto parametre: celkovú telesnú hmotnosť v kg, množstvo proteínov v kg, množstvo minerálov 

v kg, celkové množstvo vody v tele v kg (TBW), množstvo tuku v tele v kg (BFM), množstvo 

beztukovej hmoty v tele v kg (FFM), množstvo svalovej hmoty v tele v kg (SMM), percento tuku 

v tele (PBF), množstvo beztukovej hmoty pravej hornej končatiny, ľavej hornej končatiny, 

hrudníka, pravej dolnej končatiny a ľavej dolnej končatiny v kg (FFM), množstvo beztukovej 

hmoty pravej hornej končatiny, ľavej hornej končatiny, hrudníka, pravej dolnej končatiny a ľavej 

dolnej končatiny v % (FFM%), množstvo tuku pravej hornej končatiny, ľavej hornej končatiny, 

pravej dolnej končatiny, ľavej dolnej končatiny v kg (BFM), množstvo tuku pravej hornej 

končatiny, ľavej hornej končatiny, pravej dolnej končatiny a ľavej dolnej končatiny v % (PBF), 

bazálny metabolizmus (BMR), pomer telesnej hmotnosti a telesnej výšky v m2 (BMI), pomer 

obvodu pása a obvodu bokov (WHR) a InBody Score (ide o tzv. Fitness Score, špecifický index, 

pričom štandardná telesná kondícia z hľadiska zloženia tela odpovedá 80 bodom).  

Mieru fyzickej aktivity sme zisťovali pomocou dotazníka, v ktorom študentky odpovedali 

na otázky, ako často a akým spôsobom vykonávajú týždennú fyzickú aktivitu. Na základe 

vyhodnotenia odpovedí sme ich rozdelili na dve skupiny (1. skupina: študentky s nedostatočnou 

fyzickou aktivitou, 2. skupina: študentky s dostatočnou fyzickou aktivitou). Do 1. skupiny sme 

zaradili študentky, ktoré vykonávajú nejakú formu fyzickej aktivity v rozsahu menšom ako dve 

hodiny za týždeň a do 2. skupiny študentky, ktoré sú fyzicky aktívne viac ako šesť hodín za týždeň 

(pravidelná rýchla chôdza, kondičné aktivity, intenzívne domáce práce, vykonávanie nejakého 

športu, cvičenie a pod., pri ktorých sa zvýši ich pulzová frekvencia nad 130/min.) Telesnú výšku, 

ktorú bolo potrebné zadať do prístroja InBody 230, sme zisťovali  štandardným postupom pomocou 

antropometra (Martin a Saller 1957). 

Na štatistické spracovanie výsledkov sme využili balík programov Microsoft Office a voľne 

dostupnú verziu štatistického softvéru STATISTICA 12. Na otestovanie závislosti sme využili 

Pearsonovu-Spearmanovu korelačnú analýzu. Na testovanie rozdielov medzi skupinami sme využili 
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neparametrický Mann-Whitneyho U-test (Wilcoxonov dvojvýberový test), resp. Kruskalov-

Wallisov test.  

 

Výsledky a diskusia 

V tab. 1 uvádzame opisnú štatistiku údajov o telesnom zložení celého súboru vysokoškoláčok 

bez ohľadu na ich mieru vykonávania ich fyzickej aktivity. 

 

Tab. 1: Opisná štatistika telesného zloženia celého súboru vysokoškoláčok 

Table 1: Descriptive statistics of the body composition of whole file of female university students 
 x Medián 25. perc. 75. perc. SD 

BH (cm) 165,65  166,00 161,30 169,95 6,18 

A (roky) 21,63  21,00 20,00 23,00 2,19 

BW (kg) 60,34  58,80 53,50 65,05 13,33 

P (kg) 8,31  8,40 7,80 8,90 1,30 

M (kg) 3,04  3,05 2,82 3,30  0,50 

TBW (l) 31,02  31,30 29,00 33,10 4,81 

BFM (kg) 17,98  15,80 12,20 20,85  8,63 

FFM (kg) 42,37  42,65 39,60 45,30  6,60 

SMM (kg) 23,07  23,30 21,50 24,80 3,94 

PBF (%) 28,35  27,50 22,65 32,80 8,02 

FFM pravej hornej končatiny (kg) 2,08  2,08 1,84 2,26 0,37 

FFM% pravej hornej končatiny (%) 111,71  98,65 92,85 104,70 114,56 

FFM ľavej hornej končatiny (kg) 2,03  2,03 1,82 2,20 0,37 

FFM% ľavej hornej končatiny (%) 108,31  95,80 90,85 101,60 105,23 

FFM hrudníka (kg) 18,92  18,90 17,60 20,10 2,36 

FFM% hrudníka (%) 114,02  99,35 95,60 102,65 132,72 

FFM pravej dolnej končatiny (kg) 6,87  6,84 6,32 7,42  0,91 

FFM% pravej dolnej končatiny (%) 122,49  102,90 98,35 108,85 173,25 

FFM ľavej dolnej končatiny (kg) 6,85  6,84 6,27 7,37 0,91 

FFM% ľavej dolnej končatiny (%) 122,07  102,45 97,75 108,35 172,67 

BFM pravej hornej končatiny (kg) 1,25  1,00 0,75 1,40 0,84 

PBF pravej hornej končatiny (%) 33,23  32,35 26,30 38,85  9,66 

BFM ľavej hornej končatiny (kg) 1,28  1,00 0,80 1,40 0,85 

PBF ľavej hornej končatiny (%) 34,31  33,80 27,80 39,75 9,58 

BFM hrudníka (kg) 8,71  7,70 5,70 10,40  4,41 

PBF hrudníka (%) 28,69  28,15 23,15 33,90  8,29 

BFM pravej dolnej končatiny (kg) 2,86  2,50 2,05 3,35 1,22 

PBF pravej dolnej končatiny (%) 27,31  26,30 22,45 31,70  7,18 

BFM ľavej dolnej končatiny (kg) 2,85  2,50 2,05 3,35  1,21 

PBF ľavej dolnej končatiny (%) 27,30  26,35 22,45 31,75 7,18 

InBody Score  70,67 72,00 70,00 74,00 7,66 

BMR (kcal) 1285,14  1291,50 1225,00 1348,00 142,53 

WHR 0,87  0,86 0,83 0,90  0,06 

BMI  22,00  21,10 19,50 23,45 4,78 
BH – telesná výška, A – vek, BW – telesná hmotnosť, P – proteíny, M – minerály, TBW – celkové množstvo vody 

v tele, BFM – množstvo tuku v tele, FFM – množstvo beztukovej hmoty v tele, SMM – množstvo svalovej hmoty 

v tele, PBF – percento tuku v tele, InBody Score – celkové hodnotenie, BMR – bazálny metabolizmus, WHR – pomer 

obvodu pása a obvodu bokov, BMI – index telesnej hmotnosti, telesná hmotnosť/telesná výška v m2, SD – smerodajná 

odchýlka, x – priemer, perc. – percentil  

BH – body height, A – age, BW – body mass, P – proteins, M – minerals, TBW – Total Body Water, BFM – Body Fat 

Mass, FFM – Fat Free Mass, SMM – Skeletal Muscle Mass, PBF – Percent Body Fat, InBody Score – Total Valuation, 

BMR – Basal Metabolic Rate, WHR – Waist-Hip Ratio, BMI – Body Mass Index, SD – standard deviation, x – mean, 

perc. – percentile 
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V tab. 1 možno vidieť, že z hľadiska obsahu vody v organizme (TBW), ktorá je tvorená 

extracelulárnou (ECW) a intracelulárnou vodou (ICW), sledovaná skupina dosiahla úroveň 31,02 ± 

4,81 litra. Toto je v súlade so zisteniami Chumlea et al. (1999), ktorí za normu u žien uvádzajú 

objem v intervale od 25 do 33 litrov. V ich štúdii stanovili samostatne tiež hodnotu pre populáciu 

vo veku 20 – 29 rokov (30,7 ± 4,91 l), ktorá sa zhoduje s našimi zisteniami. V skúmanom celkovom 

súbore sme výpočtom podielu ECW/TBW (index retencie vody, ktorý informuje o opuchu v tele) 

dostali hodnotu 0,330, ktorá je pod hranicou normy zdravého človeka (norma je 0,360 – 0,390 

jednotiek). Na základe korelačnej analýzy sme zistili, že existuje štatisticky významná závislosť 

medzi obsahom TBW v organizme a parametrom BFM (r = 0,52; p < 0,05), BMI (r = 0,68; p < 

0,05), ako aj parametrom InBody Score (r = 0,45; p < 0,05). Schloerb et al. (1950), a Keys a Brozek 

(1953) tvrdia, že so zvýšením množstva tuku by malo dôjsť k poklesu obsahu vody v organizme. 

Pozitívna väzba zaznamenaná v našom súbore medzi parametrom BFM a obsahom vody (r = 0,52; 

p < 0,05) však ich zistenia nepotvrdila. Na základe zaradenia jednotlivých študentiek do kategórií 

BMI sme vypočítali priemernú hodnotu BMI celého súboru študentiek, pričom sme ich mohli 

vyhodnotiť ako populáciu s normálnou hmotnosťou (BMI = 22 ± 4,78). Podľa hodnotenia 

percentuálneho podielu tuku v tele (PBF) je skúmaný súbor mierne nad hranicou normy (18 – 28 

%). V porovnaní s americkou štúdiou, ktorá hodnotila aj podobnú vekovú kategóriu (Chumlea et al. 

1999), sme v skúmanom súbore zaznamenali trochu nižšie hodnoty BMI (22,0 ± 4,78 vs. 23,62 ± 

5,16) a výrazne nižšie hodnoty PBF (28,35 ± 8,02 vs. 33,97 ± 9,23). Rovnako sme zistili, že 

na základe hodnotenia priemeru indexu WHR (0,87 ± 0,06), boli v sledovanom súbore prekročené 

referenčné údaje (0,75 – 0,85). Svalstvo ako hlavný efektor pohybu predstavuje podstatnú časť 

ľudského tela. Podiel svalstva na telesnej hmotnosti sa pohybuje od 20 – 40 % a môže dosiahnuť až 

60 % (Bobrík a Ondrejková 2006). V skúmanom súbore parameter SMM dosiahol hodnotu 23,07 ± 

3,94 kg, čo je vzhľadom na priemernú telesnú hmotnosť (60,34 ± 13,33 kg) 38,23-percentný podiel 

na telesnej stavbe. 

Bazálny metabolický výdaj (BMR) je množstvo energie vydané v pokojnom stave v teplotne 

neutrálnom prostredí nalačno. Výdaj energie v tomto stave je daný fungovaním životne dôležitých 

orgánov (srdce, pľúca, mozog a CNS, pečeň, obličky, pohlavné orgány, svaly a koža (McNab 

1997). Predstavuje teda množstvo energie na jednotku času, ktoré človek potrebuje na udržanie 

chodu organizmu za pokojných podmienok. BMR ovplyvňuje rýchlosť, ktorou človek spaľuje 

kalórie a je dôležitým ukazovateľom v prípade, ak človek chce udržiavať svoju hmotnosť, alebo 

naopak zvyšovať či znižovať svoju telesnú hmotnosť. BMR po dosiahnutí veku 20 rokov zvyčajne 

klesá o jedno až dve percentá za dekádu, najčastejšie z dôvodu poklesu podielu beztukovej hmoty 

(FFM; Manini 2010), aj keď v rámci populácií existuje vysoká variabilita (McMurray et al. 2014). 

V sledovanom súbore dosiahla jeho hodnota 1285,14 ± 142,53 kcal na deň, pričom ako norma 

sa uvádza 1 235 – 1 427 kcal.  

FFM, ktorý poukazuje na množstvo beztukovej hmoty v organizme (v kg), a ktorého hodnota 

v skúmanom súbore dosiahla 42,37 ± 6,6 kg, poslúžil pre výpočet indexu FFMI (počíta sa ako 

podiel FMI a druhej mocniny telesnej výšky probanda v metroch).. V našom prípade FFMI dosiahol 

po kategorizácii podľa Kyle et al. (2004) nízku hodnotu (15,43). Hodnota InBody Score 

v skúmanom súbore bola 70,67 ± 7,66. Tento výsledok hovorí, že študentky sa zaraďujú na hranicu 

medzi kategóriou charakteristickou nedostatkom svalstva, resp. nadváhou, vyžadujúcou si cvičenie 

a kontrolu hmotnosti, a kategóriou priemerných osôb s primeraným zdravím (referenčné údaje 

InBody 230). V skúmanom súbore sme zaznamenali aj štatisticky preukazné väzby medzi obsahom 

proteínov (r = 0,46; p < 0,05) a minerálov (r = 0,42; p < 0,05) s parametrom InBody Score. 

V ďalšej časti práce sme zohľadnili mieru vykonávanej fyzickej aktivity študentiek a súbor sme 

rozdelili na dve skupiny podľa otázky, v ktorej sme sa pýtali na vykonávanie fyzickej aktivity. 

Chceli sme zistiť, či fyzická pravidelná aktivita má alebo nemá vplyv na telesnú stavbu a či sa to 

prejaví na hodnotách sledovaných parametrov. Prístroj InBody umožňuje individuálne 

vyhodnotenie probanda na základe porovnaní s referenčnými hodnotami, ktoré prislúchajú jeho 
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pohlaviu, veku a podobne. Preto sme v ďalšej časti spracovania výsledkov vždy počítali 

s priemernými hodnotami a neuvádzame, aké boli frekvencie študentiek v jednotlivých parametroch 

podľa kategórií, teda intervalov referenčných noriem. Výnimku tvorí iba parameter BMI. 1. skupinu  

(N = 95) tvorili študentky, ktoré vykonávali fyzickú aktivitu nedostatočne, kým 2. skupinu (N = 57) 

tvorili študentky, ktoré môžeme pokladať za dostatočne sa venujúce vykonávaniu fyzickej aktivity. 

V tab. 2 uvádzame opisnú štatistiku všetkých parametrov podľa skupín študentiek rozdelených 

na základe miery fyzickej aktivity.  

Vplyv fyzickej aktivity na BMI sa prejavil na najčastejšom zastúpení študentiek v kategórii 

normálnej hmotnosti (1. skupina: 64,2 %, 2. skupina: 87,7 %), ako aj v kategórii nadváha (1. 

skupina: 12,6 %, 2. skupina: 5,26 %) a obezita (skupina 1: 10,5 %, skupina 2: 1,7 %). Ako z tab. 2 

ďalej vyplýva, vyššie priemerné hodnoty indexov BMI a WHR sme pozorovali v 1. skupine 

a naopak v prípade FFM bola táto hodnota vyššia v 2. skupine. Pravidelná fyzická aktivita môže 

zohrávať dôležitú úlohu pri formovaní telesnej stavby jedinca. Dôkazom pozitívneho pôsobenia 

fyzickej aktivity na telesné zloženie je zistenie, že študentky 2. skupiny mali vyššiu hodnotu FFM, 

teda parametra, ktorý hovorí o podiele beztukovej hmoty na telesnej stavbe. Zároveň dosiahli aj 

vyššiu hodnotu SMM (23,43 ± 4,04 kg) v porovnaní s 1. skupinou (22,86 ± 3,88 kg). To znamená, 

že na telesnej stavbe 2. skupiny sa svalstvo podieľalo 39,52 % v porovnaní s 1. skupinou, kde tento 

podiel dosiahol 37,49 %. Ďalšie sledované parametre uvádzame v tab. 2.  

Rozdiely medzi skupinami sme otestovali prostredníctvom štatistického neparametrického 

Mann-Whitneyho U-testu (Wilcoxonov dvojvýberový test). Z výsledkov porovnania vyplýva, že 

v 2. skupine dosiahli štatisticky preukazne vyššie hodnoty dievčatá v parametroch TBW (1. 

skupina: 30,4 ± 4,75; 2. skupina: 31,8 ± 4,92; p ≤ 0,05; obr. 1), v obsahu proteínov (1. skupina: 8,1 

± 1,29; 2. skupina: 8,5 ± 1,33; p ≤ 0,05; obr. 1), v obsahu minerálov (1. skupina: 2,97 ± 0,5; 2. 

skupina: 3,13 ± 0,5; p ≤ 0,05; obr. 1),  v FFM (1. skupina: 41,4 ± 6,53; 2. skupina: 43,5 ± 6,73; p ≤ 

0,05; obr. 1), v hodnote InBody Score (1. skupina: 71,00 ± 7,61; 2. skupina: 73,00 ± 7,54; p ≤ 0,05; 

obr. 2) a v hodnote BMR (1. skupina: 265,00 ± 140,94; 2. skupina: 1310,00 ± 145,48; p ≤ 0,05; obr. 

2). Na druhej strane vyššie hodnoty v 1. skupine, ktoré sa štatisticky líšili od hodnôt dievčat 2. 

skupiny, sme zaznamenali pri týchto parametroch: PBF of right arms (1. skupina: 34,4 ± 10,27; 2. 

skupina: 30,7 ± 8,09; p ≤ 0,05; obr. 2) a PBF of left arm (1. skupina: 35,6 ± 10,06; 2. skupina: 31,4 

± 8,29; p ≤ 0,05; obr. 2). Tieto výsledky sa podobajú zisteniam Zanoveca et al. (2009), ktorí 

uvádzajú, že probandky s primeranou fyzickou aktivitou mali v porovnaní s nešportujúcimi, resp. 

menej aktívne športujúcimi probandkami nižšie hodnoty telesného tuku (% BFM), nižšiu absolútnu 

hmotnosť tuku a vyššiu hmotnosť svaloviny. Ako vyplýva z obr. 1, fyzicky nadpriemerne aktívne 

študentky dosahovali štatisticky preukazne vyšší obsah vody v organizme v porovnaní 

s nedostatočne fyzicky aktívnymi študentkami. Ako však uvádzajú Keino, Van den Borne a Plasqui 

(2014), počas zvýšenej fyzickej aktivity dochádza k zvýšeniu potenia a frekvencie dýchania, ktoré 

prispievajú k poklesu vody v organizme. Vyšší podiel vody u fyzicky aktívnych študentiek je podľa 

nášho názoru spôsobený dostatočnou hydratáciou pred, počas a po vykonávaných fyzických 

aktivitách, ako aj časom, ktorý uplynul od ukončenia fyzickej aktivity a termínu dopoludňajšieho 

merania. Ak však berieme do úvahy tvrdenie, že obsah vody je nízky u obéznych ľudí, kde 

predstavuje iba 45 % telesnej hmotnosti (Rokyta 2000), naše výsledky toto tvrdenie potvrdzujú, 

keďže tuková zložka bola v 1. skupine vyššia než v 2. skupine. Vyššie hodnoty parametra BFM 

a PBF v 1. skupine, ako aj ich nižšie hodnoty z hľadiska parametra FFM, sa zhodujú s tvrdením 

Sofkovej a Přidalovej (2015) o zmenách týchto zložiek pod vplyvom vykonávania fyzickej aktivity. 

Z obr. 1 rovnako vyplýva, že obsah proteínov a minerálov podieľajúcich sa na telesnom zložení 

študentiek 2. skupiny bol štatisticky preukazne vyšší v porovnaní so študentkami 1. skupiny. Obsah 

minerálov a proteínov je okrem výživy závislý aj od intenzity fyzickej aktivity jedinca, množstva 

vitamínu D a iných faktorov.  
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Obr. 1: Štatistické porovnanie parametra TBW (celkové množstvo vody v tele), obsahu proteínov, 

obsahu minerálnych látok a parametra FFM (množstvo beztukovej hmoty v tele); 1 – študentky 

s nedostatočnou fyzickou aktivitou, 2 – študentky s dostatočnou fyzickou aktivitou, p ≤ 0,05 

Fig. 1: Statistical comparison of TBW, proteins, minerals and FFM; 1 – female students with 

insufficient physical activity, 2 – female students with sufficient physical activity, p ≤ 0.05 

 

 

Obsah proteínov stanovený v skúmanom súbore poukazuje na obsah  dusíka, ktorý je hlavnou 

zložkou tzv. „soft lean mass“. Nedostatok proteínov znamená nedostatok svalovej hmoty a/alebo 

nedostatočnú výživu (referenčné údaje InBody). Z našich zistení vyplýva, že primeraná fyzická 

aktivita zohráva úlohu ako prevencia znižovania množstva obsahu minerálov v organizme a zvyšuje 

obsah proteínov v tele, pravdepodobne v dôsledku nárastu svalovej hmoty. Môžeme teda 

predpokladať, že pravidelná a primeraná fyzická aktivita môže pôsobiť ako prevencia vzniku 

osteoporózy u žien či atrofie svalstva. Z obr. 1 možno tiež vyčítať, že podiel beztukovej hmoty 

(FFM) bol v porovnaní so súborom 1. skupiny štatisticky preukazne vyšší v prípade študentiek 2. 

skupiny. Poukazuje to na pozitívny dopad pravidelnej fyzickej aktivity na znižovanie podielu tuku 

na telesnej stavbe a zvyšovaní podielu svalstva. Štatisticky preukazne vyššie hodnoty InBody skóre 

dosiahli študentky 2. súboru (obr. 2), čo naznačuje že športovanie prispieva k zlepšeniu telesnej 

kondície, čo sa prejavuje na celkovom stave organizmu. Vyššie hodnoty tohto skóre sú spájané 

s vyššou kvalitou zdravia a zriedkavejším výskytom civilizačných ochorení, pričom maximálna 

výška skóre je rovná 100 bodom. Na obr. 2 tiež vidieť, že v porovnaní so študentkami 1. súboru 
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študentky 2. súboru dosiahli štatisticky významne vyššiu hodnotu bazálneho metabolizmu. Podobné 

výsledky zaznamenali Lazzer et al. (2005), ktorí pozorovali u atlétov vyššiu hodnotu BMR 

v porovnaní s kontrolnou časťou populácie. Znamená to, že zníženie hodnoty BMR môže byť 

spôsobom redukcie telesnej hmotnosti u ľudí, ktorí nie sú obézni a nedodržiavajú návyky týkajúce 

sa životného štýlu v zmysle aktívnej fyzickej aktivity. Športová aktivita má efekt na množstvo 

a distribúciu telesného tuku. Môžeme povedať, že štatisticky preukazne nižšie hodnoty v hodnotách 

PBF pravého (obr. 2) a PBF ľavého ramena (obr. 2) dosiahli študentky 2. skupiny, teda tie, ktoré sa 

v dostatočnej miere venovali fyzickej aktivite. 

 

 

 

Obr. 2: Štatistické porovnanie parametrov InBody Score, BMR (bazálny metabolizmus), PBF 

(percento tuku) pravej hornej končatiny a PBF (percento tuku) ľavej hornej končatiny; 1 – 

študentky s nedostatočnou fyzickou aktivitou, 2 – študentky s dostatočnou fyzickou aktivitou, 

p ≤ 0,05 

Fig. 2: Statistical comparison of InBody Score, BMR (basal metabolism), PBF (percentage of fat) of 

the right arm and PBF (percentage of fat) of the left arm; 1 – female students with insufficient 

physical activity, 2 – female students with sufficient physical activity, p ≤ 0.05 
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Tab. 2: Opisná štatistika telesného zloženia vysokoškoláčok v závislosti od vykonávania športovej 

aktivity 

Table 2: Descriptive statistics of the body composition of female university students file, depending 

on their physical activity 
 Skupina 1 Skupina 2 
 x SD Medián x SD Medián 

BH (cm) 164,75 6,30 165,50 167,13 5,72 167,20 

A (roky) 21,77 2,34 21,00 21,40 1,90 21,00 

BW (kg) 60,98 14,48 57,90 59,28 11,22 59,30 

P (kg) 8,24 1,29 8,10 8,42 1,33 8,50 

M (kg) 3,01 0,50 2,97 3,08 0,50 3,13 

TBW (l) 30,76 4,75 30,40 31,46 4,92 31,80 

BFM (kg) 18,97 9,74 16,40 16,32 6,09 15,40 

FFM (kg) 42,01 6,53 41,40 42,96 6,73 43,50 

SMM (kg) 22,86 3,88 22,50 23,43 4,04 23,50 

PBF (%) 29,38 8,76 29,80 26,65 6,33 26,50 

FFM of Right Arm (kg) 2,05 0,39 2,04 2,12 0,34 2,10 

FFM% of Right Arm (%) 111,36 122,75 97,20 112,29 100,46 99,70 

FFM of Left Arm (kg) 2,01 0,40 2,01 2,06 0,33 2,08 

FFM% of Left Arm (%) 107,84 111,14 95,50 109,08 95,51 97,00 

FFM of Trunk (kg) 18,76 2,49 18,70 19,17 2,12 19,10 

FFM% of Trunk (%) 114,24 145,60 99,40 113,65 109,12 99,30 

FFM of Right Leg (kg)  6,78 0,95 6,75 7,02 0,83 7,01 

FFM% of Right Leg (%) 122,09 188,40 102,90 123,17 146,12 102,40 

FFM of Left Leg (kg) 6,76 0,94 6,71 6,99 0,84 6,98 

FFM% of Left Leg (%) 121,68 187,59 102,50 122,73 146,03 101,80 

BFM of Right Arm (kg) 1,36 0,97 1,10 1,06 0,54 0,90 

PBF of Right Arm (%) 34,67 10,27 34,40 30,82 8,09 30,70 

BFM of Left Arm (kg) 1,39 0,97 1,10 1,09 0,55 1,00 

PBF of Left Arm (%) 35,71 10,06 35,60 31,98 8,29 31,40 

BFM of Trunk (kg) 9,16 4,94 8,00 7,95 3,27 7,30 

PBF of Trunk (%) 29,57 9,03 30,60 27,22 6,69 27,00 

BFM of Right Leg (kg) 3,01 1,38 2,60 2,60 0,82 2,50 

PBF of Right Leg (%) 28,37 7,74 27,90 25,55 5,76 25,40 

BFM of Left Leg (kg) 3,00 1,38 2,60 2,60 0,82 2,50 

PBF of Left Leg (%) 28,35 7,75 28,00 25,56 5,77 25,40 

InBody Score 69,68 7,61 71,00 72,32 7,54 73,00 

BMR 1277,39 140,94 1265,00 1298,07 145,48 1310,00 

WHR 0,87 0,07 0,86 0,86 0,05 0,85 

BMI 22,46 5,18 21,20 21,23 3,95 21,10 
BH – telesná výška, A – vek, BW – telesná hmotnosť, P – proteíny, M – minerály, TBW – celkové množstvo vody 

v tele, BFM – množstvo tuku v tele, FFM – množstvo beztukovej hmoty v tele, SMM – množstvo svalovej hmoty 

v tele, PBF – percento tuku v tele, InBody Score – celkové hodnotenie, BMR – bazálny metabolizmus, WHR – pomer 

obvodu pása a obvodu bokov, BMI – index telesnej hmotnosti, telesná hmotnosť/telesná výška v m2, SD – smerodajná 

odchýlka, x – priemer, perc. – percentil  

BH – body height, A – age, BW – body mass, P – proteins, M – minerals, TBW – Total Body Water, BFM – Body Fat 

Mass, FFM – Fat Free Mass, SMM – Skeletal Muscle Mass, PBF – Percent Body Fat, InBody Score – Total Valuation, 

BMR – Basal Metabolic Rate, WHR – Waist-Hip Ratio, BMI – Body Mass Index, SD – standard deviation, x – mean, 

perc. – percentile 
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Záver 

V predloženej štúdii sme uskutočnili analýzu telesného zloženia tela vysokoškolských študentiek  

vo vzťahu k miere vykonávanej fyzickej aktivity (N = 152). Analýzu telesného zloženia sme 

realizovali prostredníctvom bioimpedančného prístroja InBody 230. Naše výsledky potvrdzujú 

pozitívny vzťah medzi dodržaním odporúčanej úrovne telesnej aktivity a jej vplyvom 

na ukazovatele zdravotného rizika týkajúceho sa zloženia tela. V práci sme potvrdili, že fyzická 

aktivita poskytuje zdravotné výhody a tým znižuje riziko vzniku zdravotných komplikácií, 

predovšetkým vo vzťahu k telesnému zloženiu. Miera fyzickej aktivity sa štatisticky preukazne 

prejavila na vyšších hodnotách týchto parametrov u študentiek s dostatočnou fyzickou aktivitou 

v porovnaní so skupinou s nedostatočnou fyzickou aktivitou: vo vyššom podiele vody v organizme 

(31,8 ± 4,92 vs. 30,4 ± 4,75; p ≤ 0,05), vo vyššom podiele beztukovej hmoty v organizme (43,5 ± 

6,73 vs. 41,4 ± 6,53; p ≤ 0,05), vo vyššom zastúpení minerálov (3,13 ± 0,5 vs. 2,97 ± 0,50; p ≤ 

0,05) a proteínov (8,50 ± 1,33 vs. 8,10 ± 1,29 p ≤ 0,05), vyššou hodnotou InBody Score (73,00 ± 

7,54 vs. 71,00 ±7,61; p ≤ 0,05), vyššou hodnotu rýchlosti bazálneho metabolizmu (1310 ± 145,48 

vs.1265 ± 140,94; p ≤ 0,05), nižšou hodnotou percenta telesného tuku v pravej hornej končatine 

(30,7 ± 8,09 vs. 34,4 ± 10,27; p ≤ 0,05) a v ľavej hornej končatine (31,4 ± 8,29 vs. 35,6 ± 10,06; p ≤ 

0,05). 
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Abstract: Traumatic lesions in skeletal remains of the Three Košice Martyrs. We analysed skeletal 

remains of Stephen Pongracz, Melchior Grodziecki and Marko Krizin, and confirmed that the 

remains belonged to male individuals. On the basis of the age at death estimation, we found that 

some bones of the postcranial skeleton of Melchior Grodziecki (stored in Trnava) and Marko Krizin 

(stored in Esztergom) were probably exchanged in the past. Pathological lesions found on skeletal 

remains are likely to be the result of torture and may indicate the cause of death of the martyrs. We 

consider that Stephen Pongracz could have died due to stabbing in the left side of his neck where 

carotid could have been cut. As regards the decapitation of Melchior Grodziecki, mentioned in 

historical documents, we tend to believe that the head was cut off post-mortem. On the right scapula 

of Marko Krizin, we found a fissure that could have occurred after a halberd stabbing in the chest. 

 

Key words: saints, St. Stephen Pongracz, St. Melchior Grodziecki, St. Marko Krizin, torture, 

paleopathology, Trnava, Slovakia, Esztergom, Hungary 

 

Úvod 

Antropologickú analýzu kostrových pozostatkov košických mučeníkov sme uskutočnili 

na žiadosť pána prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD. zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV 

v Bratislave a Košickej arcidiecézy. Cieľom celého projektu bola rekonštrukcia podoby mučeníkov 

na podklade lebky, ktorú pri príležitosti 400. výročia ich umučenia realizoval brazílsko-český tím 

na čele s Cicerom Moraesom. Našou úlohou v tomto projekte bolo zhodnotiť morfologické znaky 

a zistiť metrické charakteristiky na lebkách, ktoré spolu s fotogrametrickými snímkami tvorili 

podklad pre vytvorenie podobizní košických mučeníkov. Chceli sme tiež zistiť, či sa na kostrových 

pozostatkoch nachádzajú stopy po zraneniach, ktoré by indikovali mučenie tak, ako je opísané 

v historických prameňoch.  

 

Historický kontext 

Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecký zomreli v Košiciach 7. septembra 1619. 

Štefan Pongrác pochádzal zo šľachtickej rodiny, narodil sa asi v roku 1582 v meste Alvinc-

Vintul in Jos v Sedmohradsku (dnešné Rumunsko). Za kňaza bol vysvätený v roku 1613 

v Štajerskom Hradci (dnešný Graz v Rakúsku). 

Melichar Grodecký sa tiež narodil v šľachtickej rodine, a to okolo roku 1584 v Tešíne v Sliezsku 

(dnešné Poľsko). Za kňaza bol vysvätený v roku 1614.   

Marek Križin pochádzal z mesta Križevac (dnešné Chorvátsko). Narodil sa v roku 1588 alebo 

1589 v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine. Za kňaza ho vysvätili v roku 1615. 

V roku 1619 sa v Čechách, na Morave a v Sliezsku vzbúrili protestanti proti katolíckemu 

rakúskemu cisárovi Ferdinandovi II. Spojili sa s uhorskými luteránmi a vyzvali sedmohradského 

vojvodcu Gabriela Bethlena, aby sa postavil na ich čelo. Bethlen, ktorý už dávnejšie pomýšľal, ako 

sa zmocniť uhorskej koruny, vypravil do Uhorska štyridsaťtisíc vojakov pod vedením Juraja I. 

Rákociho. Luteráni a kalvíni ich prijímali s veľkou radosťou, no katolíci s hrôzou a strachom. 

Povstalci na čele s Rákocim vtiahli 3. septembra 1619 do Košíc, ktoré boli v tých časoch už 
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prevažne kalvínske. Kalvínsky vodca Peter Alvinci poštval bohatého mešťana Rajnera, 

aby pomocou mestskej rady zlikvidoval všetkých katolíkov v meste. Aj keď členovia mestskej rady 

boli väčšinou kalvíni, zdalo sa im to veľmi kruté, a tak sa rozhodli, že budú žiadať smrť iba 

katolíckych kňazov. Štefana Pongráca, Melichara Grodeckého a Mareka Križina zatkli a najprv sa 

ich pokúšali rečami a sľubmi presvedčiť, aby sa vzdali katolíckej viery. Tri dni ich nechali o hlade 

a smäde, ich to však nezlomilo. Rákoci dokonca ponúkol Marekovi Križinovi zhabané majetky 

ostrihomskej kapituly v Krásnej nad Hornádom, ten však ponuku neprijal. Odkázal Rákocimu, že 

majetky patria ostrihomskej kapitule a on nemá právo ich prevziať. Keď to Rákoci počul, rozzúril 

sa a vydal rozkaz, aby všetkých troch umučili. Vojaci ich bili, rezali, sekali a pálili. Keď sa mučení 

nepoddali, 7. septembra 1619 Marekovi a Melicharovi sťali hlavu, Štefanovi zaťali dvakrát do krku 

a hlavy, ale nezabili ho. Všetkých troch potom hodili do žumpy, kde Štefan Pongrác ešte asi 

dvadsať hodín žil. Zomrel až nad ránom 8. septembra 1619 (Ondruš 1994). 

Mestský radca povolil vytiahnuť telá mučeníkov z odpadovej jamy, ale slávnostný pohreb 

nedovolil. Neskôr získala Katarína, manželka Žigmunda Forgáča, povolenie, aby ich mohla 

pochovať na svojom panstve. Telá mučeníkov previezli na veľkostatok do Nižnej Šebastovej 

a potom do  kostola na panstve v Hertníku (okres Bardejov). V roku 1635 boli telá mučeníkov opäť 

prevezené, a to do kláštora klarisiek v Trnave. Tu boli uložené až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. 

kláštor zrušil. Potom pozostatky premiestnili do kláštora uršulínok v Trnave (Zubko 2017).  

Záujem o mučeníkov oživili jezuiti, ktorí sa po obnove rehole vrátili v roku 1853 do Trnavy. 

V roku 1905 pápež Pius X. vyhlásil mučeníkov za blahoslavených. Časť pozostatkov každého 

mučeníka bola odoslaná do Ríma. Väčšina pozostatkov Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého 

ostala uložená v relikviári v Kostole Najsvätejšej Trojice (jezuitský kostol) v Trnave. Relikvie 

všetkých troch mučeníkov boli prevezené do Košíc, najprv do premonštrátskeho kláštora a potom, 

v deň 300. výročia ich smrti, do Dómu sv. Alžbety. Časť pozostatkov Melichara Grodeckého bola 

premiestnená do poľského Tešína. Väčšinu pozostatkov Mareka Križina previezli do baziliky 

v Ostrihome v Maďarsku, menšie relikvie putovali aj do Záhrebu a do jeho rodiska Križevca 

(Chorvátsko). 

Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin boli v roku 1995 v Košiciach pápežom 

Jánom Pavlom II vyhlásení za svätých. 

 

Materiál a metódy 

Kostrové pozostatky sv. Štefana Pongráca a sv. Melichara Grodeckého sú uložené v relikviári 

v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave, pozostatky sv. Marka Križina sú v Ostrihomskej bazilike 

v Maďarsku. Vzhľadom na to, že v priebehu jedného dňa sme museli preskúmať pozostatky 

všetkých troch mučeníkov, išlo z našej strany skôr o obhliadku, a nie o detailnú antropologickú 

analýzu. Navyše, jednotlivé kosti uložené v relikviári v jezuitskom kostole v Trnave sú obalené 

pevne zašitým tylom. Pre nedostatok času sme nestihli rozpárať všetky tylové obaly, takže sme 

nemohli analyzovať všetky kosti uložené v relikviári. S cieľom rekonštrukcie podoby mučeníkov 

bolo prioritou čo najdetailnejšie analyzovať lebky. Podarilo sa nám však aspoň čiastočne preskúmať 

stavce a zmerať dĺžku niektorých dlhých kostí. 

Pri sledovaní morfologických znakov a zisťovaní metrických charakteristík sme použili 

štandardné metódy Martina a Sallera (1957) a Knussmanna (1980). Vek dožitia jedincov sme 

odhadli na základe stupňa uzatvárania švov na lebke (Acsádi a Nemeskéri 1970, Martin a Saller 

1957), morfologických zmien na lonovej spone panvových kostí (Nemeskéri, Harsanyi a Acsádi 

1960), zrastu stavcov krížovej kosti (Schwartz 1995) a abrázie zubov (Lovejoy 1985). Pohlavie sme 

odhadli na základe hodnotenia stupňa rozvoja morfologických znakov na lebke a na postkraniálnom 

skelete podľa metódy Acsádiho a Nemeskériho (1970). Patologické zmeny na kostre sme hodnotili 

len vizuálne.  
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Výsledky a diskusia 

Sv. Štefan Pongrác (1582 – 1619) 

Kostrové pozostatky Štefana Pongráca sú uložené v ľavej polovici skleného relikviára 

na bočnom oltári Panny Márie v jezuitskom kostole v Trnave (obr. 1). 

 

 

 
Obr. 1: Relikviár v jezuitskom kostole v Trnave s pozostatkami sv. Štefana Pongráca (vľavo) 

a sv. Melichara Grodeckého (vpravo) 

Fig. 1: Reliquary in Jesuit Church in Trnava with remains of St. Stephen Pongracz (left) and St. 

Melchior Grodziecki (right) 

 

 

Kostrové pozostatky sú neúplné, prítomné kosti sú však zachované veľmi dobre. V relikviári je 

uložená kompletná lebka, štyri krčné, deväť hrudníkových stavcov a dva driekové stavce, krížová 

kosť, rukoväť hrudnej kosti, obe kľúčne kosti, ľavá lopatka, ľavá ramenná kosť, obe ľavé kosti 

predlaktia, panvové kosti, ľavá stehnová kosť, ľavé jabĺčko, kosti oboch predkolení (pričom 

z obidvoch ihlíc je malá časť kosti odpílená) a päť ľavých priehlavkových kostí, vrátane pätovej 

a členkovej kosti. 

Po zhodnotení stupňa rozvoja morfologických znakov na lebke sme vypočítali DS skóre (Acsádi 

a Nemeskéri 1970). Na základe hodnoty DS = +0,31 je možné skonštatovať, že kostrové pozostatky 

patrili mužovi s pomerne slabým rozvojom maskulínnych znakov. 

Na základe uzatvárania lebečných švov, morfologických zmien na lonovej spone panvových 

kostí a abrázie zubov sme vek dožitia Štefana Pongráca odhadli na 40 – 45 rokov. 

Na lebke je prítomná patologická lézia, ktorá mohla vzniknúť v dôsledku bodného poranenia. 

Traumatická lézia má dĺžku 16 mm, šírku 6,5 mm a je lokalizovaná na ľavej temennej kosti 

približne 30 mm od sutura coronalis a 38 mm od sutura sagittalis (obr. 2a, b). 

Na 1. a 2. krčnom stavci je prítomné poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť v dôsledku bodnutia 

do oblasti ľavej strany krku (obr. 3). Z 1. krčného stavca je odseknutá ľavá horná kĺbová plocha 

(facies articularis superior sin.) a na 2. krčnom stavci chýba hrot zuba (dens axis). Poškodený je 

tiež horný okraj pravej hornej kĺbovej plochy a horný okraj pravého priečneho výbežku 1. krčného 
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stavca. Bez ďalších analýz však nevieme určiť, či toto poškodenie vzniklo tiež v dôsledku záseku 

alebo ide o poškodenie stavca až po smrti. Podľa toho, ako je poranenie na stavcoch orientované, 

však predpokladáme, že bodnutie do ľavej strany krku sa muselo viesť v mieste medzi ramenom 

sánky a processus mastoideus, teda do oblasti kadiaľ prechádza krčnica (arteria carotis interna). 

 

Obr. 2: Lebka sv. Štefana Pongráca, a – bodné poranenie na ľavej temennej kosti , b – detail 

Fig. 2: Skull of St. Stephen Pongracz, a – a stab wound on the left parietal bone, b – close-up view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Poškodenie 1. krčného stavca v oblasti ľavej hornej kĺbovej  plochy (facies articularis 

superior sin.) a zuba 2. krčného stavca (dens axis, pohľad zhora) u sv. Štefana Pongráca 

Fig. 3: Injury of the 1st cervical vertebra in the area of the upper left articular surface (facies 

articularis superior sin.), as well as the odontoid process of the 2nd cervical vertebra (dens axis, 

upper view) in St. Stephen Pongracz 
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Podľa historických záznamov udreli Štefana Pongráca po hlave, podľa niektorých správ do pŕs. 

Strhávali z neho šaty, bili ho a pálili fakľami. Neskôr ho vyvesili na hradu, bili, sekali a pálili. 

Podľa súdobých prameňov mu oviazali hlavu povrazom, ktorý sťahovali, až mu praskala lebka a oči 

vyliezali z jamôk.  Keď prestal javiť známky života, vyvliekli ho von a vhodili do žumpy, kde 

zomrel až nasledujúci deň ráno (Hudaček, Ondruš a Zubko 2019). Patologické zmeny, ktoré sme 

identifikovali na kostrových pozostatkoch, však indikujú skôr bodné poranenia než sečné. Na lebke 

sa nenachádzajú žiadne praskliny, ktoré by svedčili o tom, že Štefanovi Pongrácovi sťahovali hlavu 

povrazom, kým mu nepraskla lebka. Je však zrejmé, že Štefana Pongráca najmenej dvakrát bodli –  

raz do temena hlavy a druhýkrát do ľavej strany krku tesne pod lebkou medzi ramenom sánky 

a processus mastoides. Štefan Pongrác mohol zomrieť na následky bodného poranenia do ľavej 

strany krku, kde mohlo dôjsť k preťatiu krčnice. 

 

 

Sv. Melichar Grodecký (1584 – 1619) 

Pozostatky Melichara Grodeckého sú uložené v pravej polovici skleného relikviára na bočnom 

oltári Panny Márie v jezuitskom kostole v Trnave (obr. 1).  

Aj jeho kostrové pozostatky sú neúplné, pričom prítomné kosti sú veľmi dobre zachované. 

V relikviári sa nachádza lebka so sánkou bez kĺbových hlavíc, prvé tri krčné stavce, desať 

hrudníkových stavcov a tri driekové stavce, ďalej krížová kosť, hrudná kosť bez processus 

xiphoideus, obe kľúčne kosti, ľavá lopatka, pravá lakťová kosť s odpíleným distálnym koncom, 

ľavá lakťová kosť, ľavá vretenná kosť, ľavá panvová kosť, obe stehnové kosti, ľavé jabĺčko, všetky 

kosti predkolenia a jedna priehlavková kosť. 

Na základe hodnoty DS = +0,37 je možné potvrdiť, že kostrové pozostatky patrili mužovi. 

Hodnota DS skóre je tiež pomerne nízka, čo svedčí o slabom rozvoji mužských sexuálnych znakov 

na kostre. 

Na základe uzatvárania švov na lebke a abrázie zubov sme vek dožitia jedinca odhadli na 30 – 40 

rokov. Podľa morfologických zmien na lonovej spone ľavej panvovej kosti sme vek dožitia odhadli 

na menej ako 30 rokov. Na krížovej kosti je prítomná štrbina medzi prvým a druhým krížovým 

stavcom a ešte sú dobre viditeľné stopy po zrastení tretieho a štvrtého stavca, čo tiež indikuje vek 

jedinca pod 30 rokov. Naznačuje to možnosť, že postkraniálny skelet, resp. niektoré kosti 

postkraniálneho skeletu (minimálne panvová a krížová kosť), nepatria Melicharovi Grodeckému, 

ale Marekovi Križinovi, ktorý bol z mučeníkov najmladší. 

Na 1. krčnom stavci je prítomná zlomenina zadného oblúka (arcus posterior), lokalizovaná 

za pravou kĺbovou plochou (obr. 4). Mohlo by ísť o Jeffersonovu zlomeninu, ktorá vzniká 

v dôsledku prudkého nárazu do hlavy. Zlomenina zadného oblúka 1. krčného stavca sa vo väčšine 

prípadov vyskytuje obojstranne, v klinickej literatúre však boli opísané aj prípady jednostranných 

zlomenín (Bransford et al. 2009, Suss a Bundy 1984). 

Na sánke sa nachádzajú stopy po rezaní, resp. sekaní (obr. 5a). Na zadnom okraji ľavého ramena 

sánky sú dobre viditeľné štyri krátke zárezy a chýba celý ľavý kĺbový výbežok (processus 

condylaris sin.). Podľa sfarbenia reznej plochy došlo k jeho odrezaniu dávnejšie. Mohlo by ísť 

o stopy po posmrtnej dekapitácii pomocou dýky, meča alebo malej sekerky. Nevylučujeme však ani 

možnosť, že kĺbový výbežok bol v minulosti odrezaný, aby slúžil ako relikvia. Na sánke chýba aj 

pravý kĺbový výbežok (processus condylaris dex.), ktorý bol evidentne odlomený neskôr (obr. 5b). 

Podľa historických záznamov Melichara Grodeckého zviazali a bili, koľko len vládali. Navyše 

ho rezali nožom, sekali šabľami a halapartňami, a pálili fakľami, až kým nezomrel. Následne mu 

odťali hlavu a hodili ho do žumpy k Štefanovi Pongrácovi a Marekovi Križinovi (Hudaček, Ondruš 

a Zubko 2019). Zárezy na ľavom ramene sánky skutočne naznačujú snahu o posmrtné odrezanie 

hlavy od tela pomocou dýky, meča alebo malej sekerky. Zlomenina zadného oblúka 1. krčného 

stavca mohla vzniknúť v dôsledku silného úderu do hlavy. 
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Obr. 4: Zlomenina na pravej strane zadného oblúka atlasu (arcus posterior atlantis) u sv. Melichara 

Grodeckého, pohľad zdola 

Fig. 4: Fracture in the right side of the posterior arch of the 1st cervical vertebra in St. Melchior 

Grodziecki, bottom view 

 

 

Obr. 5: Mandibula sv. Melichara Grodeckého, a – stopy po rezaní, príp. sekaní na zadnej hrane 

ľavého ramena, b – odlomený pravý kĺbový výbežok 

Fig. 5: Mandible of the St. Melchior Grodziecki, a – traces of cutting or chopping on the posterior 

edge of the left ramus, b – broken right condylar process 
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Sv. Marek Križin (1588/9 – 1619) 

Pozostatky sv. Mareka Križina sú uložené v samostatnom relikviári v Bazilike v Ostrihome 

(Maďarsko, obr. 6). Kosti sú v ňom len voľne položené a prekryté tylom.  

Kostrové pozostatky sú síce zachované veľmi dobre, ale tiež nie sú kompletné. V relikviári je 

uložená lebka s poškodenou sánkou, ktorej chýba ľavé rameno, ďalej sa tam nachádza šesť 

hrudníkových stavcov a dva driekové stavce, úlomok tela hrudnej kosti, obidve lopatky, ľavá 

ramenná kosť, pravá vretenná kosť, ľavá panvová kosť, pravá stehnová kosť, pravé jabĺčko a kosti 

pravého predkolenia. 

Hodnoty DS skóre lebky (+1,0), ako aj postkraniálneho skeletu (+0,5), svedčia o tom, že 

pozostatky patrili mužovi.  

Vek dožitia sme odhadli na základe uzatvárania švov na lebke na približne 30 rokov 

a podľa abrázie zubov na 30 – 35 rokov. Morfologické zmeny na lonovej spone ľavej panvovej 

kosti však indikujú vek jedinca na viac ako 40 rokov. Ako sme už uviedli vyššie, myslíme si, že 

v minulosti došlo k zámene postkraniálnych skeletov resp. niektorých kostí postkraniálneho skeletu 

Melichara Grodeckého a Mareka Križina. 

 

 

 
Obr. 6: Relikviár v Ostrihomskej bazilike v Maďarsku kostrovými pozostatkami sv. Mareka Križina  

Fig. 6: Reliquary in the Basilica of Esztergom in Hungary with skeletal remains of St. Marko Krizin 

 

 

Na kostrových pozostatkoch Mareka Križina sme identifikovali len jednu traumatickú léziu, 

ktorou je zvislá prasklina s dĺžkou asi 50 mm prebiehajúca v strede pravej lopatky (obr. 7). V strede 

praskliny je štrbina s dĺžkou asi 20 mm. Mohlo by ísť o zranenie spôsobené hrotom halapartne 

alebo kopije, ktorá bola do tela zapichnutá spredu z pravej strany. Štrbina mohla vzniknúť 

v dôsledku zapichnutia hrotu zbrane, a keďže lopatka je veľmi tenká kosť, došlo k vzniku praskliny 

po oboch stranách štrbiny. Pre potvrdenie našej domnienky by bolo potrebné podrobiť kostrové 

pozostatky detailnejšej analýze. 
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Obr. 7: Lopatky Mareka Križina, pohľad spredu. Vľavo: pravá lopatka s približne 20 mm dlhou 

štrbinou, vpravo: ľavá lopatka s odpíleným processus coracoideus a časťou akromionu 

Fig. 7: Scapulae of Marko Krizin, anterior view. Left: the right scapula with approximately 20mm 

long fissure, right: the left scapula with cut coracoid process and a part of acromion  

 

 

Z historických záznamov a dobových obrazov je známe, že Mareka Križina bili, vyvesili ho 

za ruky na trám. Tam ho horiacimi fakľami pálili do boku a sekali halapartňami, až kým mu kusy 

mäsa ovisli a vychádzali vnútornosti. Potom ho odvesili a pustili na dlážku, kde mu odsekli hlavu 

a zohavené telo vhodili do žumpy (Hudaček, Ondruš a Zubko 2019). Na pravej lopatke je prítomná 

prasklina, ktorá mohla vzniknúť pri bodnutí hrotom halapartne alebo kopijou do oblasti hrudníka. 

Pokiaľ ide o odseknutie hlavy, na lebke sme nenašli žiadne stopy, ktoré by indikovali dekapitáciu. 

Je však možné, že mu hlavu odsekli až v dolnej časti krku. Keďže sme žiadne krčné stavce nemali 

k dispozícii, nemôžeme sa k údajnému odseknutiu hlavy Mareka Križina vyjadriť.  

 

Záver 

Predmetom našej analýzy boli kostrové pozostatky troch košických mučeníkov – sv. Štefana 

Pongráca, sv. Melichara Grodeckého a sv. Mareka Križina. Na základe morfologických znakov 

na kostrách sme potvrdili, že pozostatky patrili jedincom mužského pohlavia. Vek dožitia Štefana 

Pongráca sa odhadol na 40 – 45 rokov, Melichara Grodeckého na 30 – 40 rokov a Mareka Križina 

na 30 – 35 rokov. Na základe odhadu veku dožitia jedincov sme však zistili, že niektoré kosti 

postkraniálneho skeletu Melichara Grodeckého (uložené v Trnave) a Mareka Križina (uložené 

v Ostrihome) sú pravdepodobne vymenené.  

Na lebke Štefana Pongráca sme zistili prítomnosť patologickej lézie, ktorá mohla vzniknúť 

v dôsledku bodného poranenia, a na 1. a 2. krčnom stavci je prítomné poškodenie, ktoré mohlo 

vzniknúť v dôsledku bodnutia do oblasti ľavej strany krku.  

Melichar Grodecký mal na 1. krčnom stavci prítomnú zlomeninu zadného oblúka, ktorá mohla 

vzniknúť v dôsledku prudkého nárazu do hlavy. Na zadnom okraji ľavého ramena sánky sú stopy 

po rezaní, resp. sekaní, ktoré môžu indikovať posmrtnú dekapitáciu. 

Na kostrových pozostatkoch Mareka Križina sme zistili len jednu traumatickú léziu. Išlo o zvislú 

prasklinu lokalizovanú v strede pravej lopatky. Uvažujeme o zranení, ktoré bolo spôsobené hrotom 

halapartne alebo kopije. 
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Vzhľadom na nekompletnosť pozostatkov nie sme schopní urobiť jednoznačné závery 

o príčinách úmrtia. Chýbajú všetky rebrá a veľký počet stavcov z dolnej časti krku a hrudníka, teda 

z oblastí, ktoré sú pri mučení bodno-sečnými zbraňami najviac zasahované. Na pozostatkoch, ktoré 

sme mali možnosť obhliadnuť, sme zistili prítomnosť patologických lézií, ktoré pravdepodobne 

vznikli následkom mučenia a môžu indikovať príčinu úmrtia. 
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Abstract: Dental caries in juvenile and adult individuals from the cemetery in Pata (Galanta 

district, Slovakia) dated to the Únětice culture. The odontological analysis was carried out on 134 

individuals (54 males, 69 females and 11 individuals of undetermined sex). Altogether, 1,986 

alveoli and 2,385 teeth were examined (Comparative Alveolar Index CAI=45.0, Comparative 

Dental Index CDI=55.6). The caries frequency (F-CE) came up to 53.7%. The caries intensity (I-

CE), consisting of the frequency of carious teeth (% C=5.2%) and ante-mortem tooth loss 

(% E=8.1%), reached 13.3%. In average, there were 2.1 carious or lost teeth in each individual. 

Both the F-CE and I-CE have positively growing tendency with increasing age. No statistically 

significant intersexual differences in the caries frequency and the caries intensity were found.   

 

Key words: human remains, odontology, teeth, dental caries, caries rate, paleopathology, Central 

Europe 

 

Úvod 

V roku 1997 sa počas rozširovania cesty I/51 narazilo na sídliskové objekty a hroby zo staršej 

doby bronzovej. Lokalita sa nachádzala v priestore jednej z novovybudovaných mimoúrovňových 

križovatiek cesty medzi obcami Pata a Šoporňa (poloha Diely, okr. Galanta). V priebehu dvoch 

výskumných sezón tu bolo odkryté a preskúmané kostrové pohrebisko patriace ľudu únětickej 

kultúry. Na základe terénnej situácie sa dá usudzovať, že pohrebisko sa podarilo preskúmať 

kompletne (Cheben 1999a, b). Na ploche pohrebiska sa odkrylo 249 kostrových hrobov, z ktorých 

boli exhumované pozostatky 241 jedincov (Miklíková 2001). V jednom prípade sa zistil žiarový 

pohreb (Cheben 1999a, b). 

 

Materiál a metódy 

Súbor pozostával z kostrových pozostatkov 241 jedincov, avšak odontologickú analýzu nebolo 

možné vykonať u všetkých jedincov z dôvodu zlej zachovanosti chrupu. V predloženej štúdii sme 

sa zamerali iba na hodnotenie kazivosti zubov jedincov s trvalým chrupom, ktorých bolo spolu 134. 

Údaje o pohlaví a veku dožitia jedincov sme prevzali z práce Miklíkovej (2000), ktorá urobila 

základnú antropologickú analýzu.  

Rozdelenie analyzovaných jedincov na základe pohlavia a veku sa uvádza v tab. 1.   

Na zhodnotenie stavu chrupu sme použili metódu Hillsona (2001) modifikovanú Thurzom 

a Beňušom (2004). Kazivosť zubov sme hodnotili vizuálne, pričom za kariézne lézie sme 

nepokladali škvrnité nepriesvitné oblasti s lesklým/matným povrchom, ktoré Hillson (2001) 

označuje ako stupeň kazu 1. Pri hodnotení kazivosti sme sledovali tieto odontologické ukazovatele: 

komparatívny alveolárny index (CAI), komparatívny dentálny index (CDI), frekvenciu kazivosti (F-

CE), intenzitu kazivosti (I-CE), a index DMF (Hillson 2001).  
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Intersexuálne rozdiely uvedených ukazovateľov sme hodnotili Fisherovým exaktným testom, 

vekové rozdiely chí-kvadrát testom na hladine významnosti α = 0,05. Kazivosť zubov jedincov 

z Paty sme porovnali s dobovo blízkymi pohrebiskami z Rumanovej (Masnicová 2004) a Branča 

(Kyselicová 2012). Na štatistické porovnanie sme použili Fisherov exaktný test na hladine 

významnosti α = 0,05. 

 

 

Tab. 1: Súbor vyšetrených jedincov 

Table 1: The numbers of examined individuals 

  Juv Ad Ad – Mat Mat Mat – Sen Sen Neurčený Spolu 

  15 – 20 20 – 40 20 – 60 40 – 60 40+ 60+     

Muži 4 27 8 6 3 5 1 54 

Ženy 15 31 9 7 1 5 1 69 

Neurčené 4 3 2 1 1 0 0 11 

Spolu 23 61 19 14 5 10 2 134 

 

 

Výsledky a diskusia 

Zachovanosť alveol a zubov 
Zachovanosť alveol a zubov sumarizuje tab. 2. U 134 vyšetrených jedincov sa zachovalo 1 986 

alveol, komparatívny alveolárny index CAI predstavoval hodnotu 45,0. U 54 mužov bolo 

zhodnotených 741 alveol (CAI  = 42,9), u 69 žien 1 095 alveol (CAI  = 49,6) a u 11 jedincov 

neurčeného pohlavia 150 alveol (CAI = 42,6). Z uvedeného vyplýva, že zachovanosť kostrových 

pozostatkov bola pomerne zlá, keďže jedinci nemali zachovanú ani polovicu všetkých alveol.  

Celkovo sme vyšetrili 2 385 zubov, komparatívny dentálny index CDI dosiahol hodnotu 55,6. 

U mužov sme zhodnotili 938 zubov (CDI = 54,3), u žien 1 232 zubov (CDI = 55,8) a u jedincov 

s neurčeným pohlavím 215 zubov (CDI = 61,1). Zachovanosť zubov bola trochu lepšia ako 

zachovanosť alveol. 

Počet postmortálne stratených zubov celkovo dosiahol hodnotu 1 697 (39,6 %). Muži mali 

postmortálne stratených 717 zubov (41,5 %), ženy 858 zubov (38,9 %) a neurčení jedinci 122 

zubov (34,7 %). 

Frekvencia intravitálnych strát (% E) predstavuje 8,1 %. Z celkového počtu 160 intravitálne 

stratených zubov sme u mužov zistili 61 (% E = 8,2 %), u žien 87 (% E = 7,9 %) a u neurčených 

jedincov 12 (% E = 8,0 %) zubov vypadnutých počas života. 

Poslednú sledovanú kategóriu tvorili retinované zuby, ktorých bolo celkovo 46 (2,3 %). Do tejto 

kategórie boli však započítané aj tie alveoly, kde sa nedalo rozlíšiť, či išlo o neprerezané alebo 

o intravitálne stratené zuby, keďže vyšetrenie sa robilo len vizuálne. 

 

Frekvencia kazivosti 

Chrup postihnutý zubným kazom a/alebo intravitálnou stratou malo celkovo 72 jedincov, 

frekvencia kazivosti F-CE dosiahla hodnotu 53,7 %. Postihnutých bolo 31 mužov (F-CE = 57,4 %), 

36 žien (F-CE = 52,2 %) a päť neurčených jedincov (F-CE = 45,5 %; tab. 3). Frekvencia kazivosti 

narastala od vekovej kategórie juvenis (F-CE = 17,4 %) po kategóriu maturus-senilis (F-CE = 

100,0 %), vo veku senilis mierne klesla (F-CE = 70,0 %). 

Chrup postihnutý výlučne zubným kazom malo 33 jedincov (% ind C = 45,8 %), z toho bolo 15 

mužov (% ind C = 48,4 %), 16 žien (% ind C = 44,4 %) a dvaja jedinci neurčeného pohlavia 

(% ind C = 40,0 %).  

Výlučne intravitálnou stratou zuba (bez zubného kazu) bolo postihnutých 15 jedincov (% ind E = 

20,8 %), z ktorých bolo šesť mužov (% ind E = 19,4 %), sedem žien (% ind E = 19,4 %) a dvaja 

jedinci s neurčeným pohlavím (% ind E = 40,0  
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Chrup postihnutý súčasne kazom aj intravitálnou stratou malo 24 jedincov (% ind CE = 33,3 %), 

z toho bolo 10 mužov (% ind CE = 32,3 %), 13 žien (% ind CE = 36,1 %) a jeden jedinec 

neurčeného pohlavia (% ind CE = 20,0 %).  

Intaktný chrup malo 23 mužov (42,6 %), 33 žien (47,8 %) a šesť jedincov s neurčeným pohlavím 

(54,5 %), celkovo teda 62 jedincov (46,3 %). Intersexuálne ani vekové rozdiely v žiadnom 

sledovanom ukazovateli neboli štatisticky významné.  

 

Tab. 2: Počet vyšetrených alveol a zubov 

Table 2: The numbers of examined alveoli and teeth 

 Vek Juv Ad Ad – Mat Mat Mat – Sen Sen Neurčený Spolu 

  15 – 20 20 – 40 20 – 60 40 – 60 40+  60+     

Zachované alveoly 280 1040 231 224 91 117 3 1986 

CAI index 34,5 48,2 40,2 64,3 52,4 24,4 3,1 45,0 

Muži 45 397 88 97 61 53 0 741 

CAI index 35,2 45,9 34,4 50,5 63,5 33,1 0,0 42,9 

Ženy 201 607 113 95 12 64 3 1095 

CAI index 41,9 61,2 39,2 42,4 37,5 40,0 9,4 49,6 

Neurčení  34 36 30 32 18 - - 150 

CAI index 26,6 37,5 46,9 100,0 56,3 - - 42,6 

Zuby 459 1251 279 197 82 106 11 2385 

CDI index 62,4 64,1 45,9 44,0 51,3 33,1 17,2 55,6 

muži 69 542 129 67 70 55 6 938 

CDI index 53,9 62,7 50,4 34,9 72,9 34,4 18,8 54,3 

ženy 308 637 128 102 1 51 5 1232 

CDI index 64,2 64,2 44,4 45,5 3,1 31,9 15,6 55,8 

Neurčení  82 72 22 28 11 - - 215 

CDI index 64,1 75,0 34,4 87,5 34,4 - - 61,1 

Postmortálne straty 252 655 303 202 66 166 53 1697 

% 34,2 33,6 49,8 45,1 41,3 51,9 82,8 39,6 

Muži 55 305 122 94 25 90 26 717 

% 43,0 35,3 47,7 49,0 26,0 56,3 81,3 41,5 

Ženy 152 328 143 105 27 76 27 858 

% 31,7 33,1 49,7 46,9 84,4 47,5 84,4 38,9 

Neurčení  45 22 38 3 14 - - 122 

% 35,2 22,9 59,4 9,4 43,8 - - 34,7 

Intravitálne straty 9 28 20 43 12 48 0 160 

% E 3,2 2,7 8,7 19,2 13,2 41,0 0,0 8,1 

Muži 0 12 3 30 1 15 0 61 

% E 0,0 3,0 3,4 30,9 1,6 28,3 0,0 8,2 

Ženy 9 16 13 12 4 33 0 87 

% E 4,5 2,6 11,5 12,6 33,3 51,6 0,0 7,9 

Neurčení  0 0 4 1 7 - - 12 

%E 0,0 0,0 13,3 3,1 38,9 - - 8,0 

Retinované zuby 16 18 6 6 0 0 0 46 

% 5,7 1,7 2,6 2,7 0,0 0,0 0,0 2,3 

Muži 4 5 2 1 0 0 0 12 

% 8,9 1,3 2,3 1,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

Ženy 11 11 4 5 0 0 0 31 

% 5,5 1,8 3,5 5,3 0,0 0,0 0,0 2,8 

Neurčení  1 2 0 0 0 - - 3 

% 2,9 5,6 0,0 0,0 0,0 - - 2,0 
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Tab. 3: Prehľad počtu jedincov s intaktným a kariéznym chrupom 

Table 3: The numbers of individuals with intact and carious dentition 

 Vek Juv Ad Ad - Mat Mat Mat - Sen Sen Neurč Spolu p p 

  15 – 20 20 – 40 20 – 60 40 – 60 40+  60+     sex  vek 

Intaktný chrup 19 31 6 1 0 3 2 62 

 

 

% 82,6 50,8 31,6 7,1 0,0 30,0 100,0 46,3 0,5888 0,2932 

Muži 3 15 3 0 0 1 1 23 

 

 

% 75,0 55,6 37,5 0,0 0,0 20,0 100,0 42,6 

 

 

Ženy 13 13 3 1 0 2 1 33 

 

 

% 86,7 41,9 33,3 14,3 0,0 40,0 100,0 47,8 

 

 

Neurčení 3 3 0 0 0 - - 6 

 

 

% 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 - - 54,5 

 

 

Kariézny chrup 4 30 13 13 5 7 0 72    

F-CE 17,4 49,2 68,4 92,9 100,0 70,0 0,0 53,7 0,5888 0,7904 

Muži 1 12 5 6 3 4 0 31 

 

 

F-CE 25,0 44,4 62,5 100,0 100,0 80,0 0,0 57,4 

 

 

Ženy 2 18 6 6 1 3 0 36 

 

 

F-CE 13,3 58,1 66,7 85,7 100,0 60,0 0,0 52,2 

 

 

Neurčení 1 0 2 1 1 - - 5 

 

 

F-CE 25,0 0,0 100,0 100,0 100,0 - - 45,5    

Aspoň 1 kaz  

bez IV 3 19 6 2 2 1 0 33 

 

 

% ind C 75,0 63,3 46,2 15,4 40,0 14,3 0,0 45,8 0,6521 0,2534 

Muži 1 8 3 0 2 1 0 15 

 

 

% ind C 100,0 66,7 60,0 0,0 66,7 25,0 0,0 48,4 

 

 

Ženy 1 11 2 2 0 0 0 16 

 

 

% ind C 50,0 61,1 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 44,4 

 

 

Neurčení 1 0 1 0 0 - - 2 

 

 

% ind C 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 - - 40,0    

Aspoň 1 IV  

bez kazu 0 5 2 4 1 3 0 15    

% ind E 0,0 16,7 15,4 30,8 20,0 42,9 0,0 20,8 0,7637 0,7298 

Muži 0 2 1 2 0 1 0 6 

 

 

% ind E 0,0 16,7 20,0 33,3 0,0 25,0 0,0 19,4 

 

 

Ženy 0 3 0 1 1 2 0 7 

 

 

% ind E 0,0 16,7 0,0 16,7 100,0 66,7 0,0 19,4 

 

 

Neurčení 0 0 1 1 0 - - 2 

 

 

% ind E 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 - - 40,0    

Kaz aj IV 1 6 5 7 2 3 0 24 

 

 

% ind CE 25,0 20,0 38,5 53,8 40,0 42,9 0,0 33,3 1,0000 0,4627 

Muži 0 2 1 4 1 2 0 10 

 

 

% ind CE 0,0 16,7 20,0 66,7 33,3 50,0 0,0 32,3 

 

 

Ženy 1 4 4 3 0 1 0 13 

 

 

% ind CE 50,0 22,2 66,7 50,0 0,0 33,3 0,0 36,1 

 

 

Neurčení 0 0 0 0 1 - - 1 

 

 

% ind CE 0,0 0,0 0 0,0 100,0 - - 20,0    

F-CE – frekvencia kazivosti, IV – intravitálna strata zuba, % ind C – frekvencia jedincov s kazom, % ind E – frekvencia 

jedincov s intravitálnou stratou zuba, % ind CE – frekvencia jedincov s kazom a zároveň intravitálnou stratou 

F-CE – the caries frequency, IV – ante-mortem lost teeth, % ind C – the frequency of individuals with caries, % ind E – 

the frequency of individuals with ante-mortem lost teeth, % ind CE – the frequency of individuals with caries and ante-

mortem lost teeth 
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Intenzita kazivosti  

Z celkového počtu 2 385 vyšetrených zubov bolo 124 zubov postihnutých zubným kazom, 

frekvencia kariéznych zubov (% C) predstavuje 5,2 %. Zubov vypadnutých počas života bolo 

celkovo 160, frekvencia intravitálnych strát (% E) činí 8,1 %. Súčet uvedených dvoch hodnôt 

predstavuje intenzitu kazivosti (I-CE), ktorá v prípade hodnoteného súboru dosiahla 13,3 % (tab. 4). 

U mužov sa zistilo 56 kariéznych zubov (% C = 6,0 %) a 61 intravitálnych strát (% E = 8,2 %), 

intenzita kazivosti I-CE = 14,2 %. U žien sa našlo 59 kariéznych zubov (% C = 4,8%) a 87 

intravitálnych strát (% E = 7,9 %), intenzita kazivosti I-CE = 12,7 %. U jedincov neurčeného 

pohlavia sme zistili deväť kariéznych zubov (% C = 4,2 %) a 12 intravitálne stratených zubov 

(% E = 8,0 %), intenzita kazivosti I-CE = 12,2 %. 

 

 

Tab. 4: Intenzita kazivosti 

Table 4: The caries intensity  

Vek  Juv Ad Ad – Mat Mat Mat – Sen Sen Neurč Spolu p p 

  15 – 20 20 – 40 20 – 60 40 – 60 40+ 60+     sex vek 

Kariézne zuby 

 a IV 14 80 41 70 23 56 0 284   

I-CE 4,3 6,8 16,2 32,9 26,6 48,6 0,0 13,3   

Muži 1 31 10 46 9 20 0 117   

I-CE 1,4 6,5 8,8 54,8 13,1 37,4 0,0 14,2   

Ženy 11 49 23 23 4 36 0 146   

I-CE 5,1 7,8 19,3 23,4 33,3 57,4 0,0 12,7   

Neurčení 2 0 8 1 10 - - 21   

I-CE 2,4 0,0 31,5 3,1 66,2 - - 12,2   

Kariézne zuby 5 52 21 27 11 8 0 124   

% C 1,1 4,2 7,5 13,7 13,4 7,5 0,0 5,2 0,2460 0,0157* 

Muži 1 19 7 16 8 5 0 56   

% C 1,4 3,5 5,4 23,9 11,4 9,1 0,0 6,0   

Ženy 2 33 10 11 0 3 0 59   

% C 0,6 5,2 7,8 10,8 0,0 5,9 0,0 4,8   

Neurčení 2 0 4 0 3 - - 9   

% C 2,4 0,0 18,2 0,0 27,3 - - 4,2   

IV 9 28 20 43 12 48 0 160   

% E 3,2 2,7 8,7 19,2 13,2 41,0 0,0 8,1 0,8614 0,000* 

Muži 0 12 3 30 1 15 0 61   

% E 0,0 3,0 3,4 30,9 1,6 28,3 0,0 8,2   

Ženy 9 16 13 12 4 33 0 87   

% E 4,5 2,6 11,5 12,6 33,3 51,6 0,0 7,9   

Neurčení 0 0 4 1 7 - - 12   

% E 0,0 0,0 13,3 3,1 38,9 - - 8,0   

IV – intravitálne straty, I-CE – intenzita kazivosti, % C – frekvencia kariéznych zubov, % E – frekvencia intravitálnych 

strát, * p < 0,05 

IV – ante-mortem lost teeth, I-CE – the caries intensity, % C – the frequency of carious teeth, % E – the frequency of 

ante-mortem lost teeth, * p<0.05 
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Intersexuálne rozdiely vo frekvencii kazov, ako aj intravitálnych strát, neboli štatisticky 

významné. Vekové rozdiely vo frekvencii kazov aj intravitálnych strát boli štatisticky významné 

(tab. 4), nepokladáme ich však za veľmi preukazné z toho dôvodu, že kostrové pozostatky 

niektorých jedincov boli veľmi zle zachované, takže odhad veku dožitia bol u nich pomerne 

nepresný. Až 19 (14,18 %) jedincov z nášho súboru patrilo do vekovej kategórie adultus-maturus, 

s vekovým rozpätím od 20 až do 60 rokov (Miklíková 2001). Štatisticky významné rozdiely 

pokladáme skôr za výsledok náhody v dôsledku nerovnomerného zastúpenia jedincov 

v jednotlivých vekových kategóriách. 

Na viacerých pohrebiskách sa zistil jednoznačný trend nárastu intenzity kazivosti (I-CE) 

so stúpajúcim vekom jedincov, pričom podiel kariéznych zubov s vekom klesal a podiel 

intravitálnych strát s vekom jedincov stúpal (Kyselicová 2012, Selecká, Bodoriková a Beňuš 2009, 

Selecká, Bodoriková a Beňuš 2008, Bodoriková et al. 2006, Selecká 2006, Bodoriková, Siváková 

a Veselá 1998). Na pohrebisku v Pate sme síce trend nárastu intenzity kazivosti (I-CE) 

so stúpajúcim vekom zaznamenali, ale frekvencia kazov (% C) u oboch pohlaví, ako aj frekvencia 

intravitálnych strát (% E) u mužov nemá jednoznačne stúpajúcu, resp. klesajúcu tendenciu (obr. 1). 

Frekvencia kazov (% C) síce stúpa od vekovej kategórie juvenis po maturus, no následne vykazuje 

klesajúci trend. Frekvencia intravitálnych strát (% E) u mužov je tiež najvyššia vo veku maturus 

(30,9 %), o niečo nižšia vo veku senilis (28,3 %), v ostatných skupinách však nedosahuje ani 3,5 %. 

Jednoznačný trend sme zistili len u žien, u ktorých frekvencia intravitálnych strát (% E) stúpala 

od vekovej kategórie adultus, pričom maximum dosiahla v kategórii senilis. Rozdiely oproti iným 

pohrebiskám môžu byť tiež spôsobené nepresným odhadom veku dožitia jedincov a ich následným 

zaradením do vekových kategórií so širokým vekovým rozpätím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Frekvencia kazov (% C) a intravitálnych strát (% E) u mužov a žien z pohrebiska v Pate 

Fig. 1: The frequency of carious teeth (% C) and ante-mortem lost teeth ( % E) in males and 

females from the cemetery in Pata 

 

 

 

Index DMF  

DMF index udáva priemerný počet kariéznych zubov a intravitálnych strát pripadajúci 

na jedného jedinca. V analyzovanom súbore dosiahol index DMF hodnotu 2,1. Na jedného muža 

pripadlo 2,2 kariézneho alebo intravitálne strateného zuba, na jednu ženu 2,1 a na jedinca 

neurčeného pohlavia 1,9 kariézneho alebo intravitálne strateného zuba (tab. 5).  
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Tab 5: DMF index 

Table 5: The DMF index 

 Vek Juv Ad Ad – Mat Mat Mat – Sen Sen Neurčený Spolu 

  15 – 20 20 – 40 20 – 60 40 – 60 40+ 60+     

DMF index 0,6 1,3 2,2 5,0 4,6 5,6 0,0 2,1 

Muži 0,3 1,1 1,3 7,7 3,0 4,0 0,0 2,2 

Ženy 0,7 1,6 2,6 3,3 4,0 7,2 0,0 2,1 

Neurčení 0,5 0,0 4,0 1,0 10,0 - - 1,9 

Kariézne zuby 0,2 0,9 1,1 1,9 2,2 0,8 0,0 0,9 

Muži 0,3 0,7 0,9 2,7 2,7 1,0 0,0 1,0 

Ženy 0,1 1,1 1,1 1,6 0,0 0,6 0,0 0,9 

Neurčení 0,5 0,0 2,0 0,0 3,0 - - 0,8 

Intravitálne straty 0,4 0,5 1,1 3,1 2,4 4,8 0,0 1,2 

Muži 0,0 0,4 0,4 5,0 0,3 3,0 0,0 1,1 

Ženy 0,6 0,5 1,4 1,7 4,0 6,6 0,0 1,3 

Neurčení 0,0 0,0 2,0 1,0 7,0 -  -  1,1 

DMF index udáva priemerný počet kariéznych zubov a intravitálnych strát pripadajúci na jedného jedinca. 

The DMF index is the average number of carious teeth and ante-mortem lost teeth per individual. 

 

 

Porovnanie so súdobými pohrebiskami 

Kazivosť zubov jedincov z Paty sme porovnali s kazivosťou chrupu jedincov zo starobronzových 

pohrebísk v Rumanovej (Masnicová 2004) a Branči (Kyselicová 2012). Súbor z Rumanovej tvorilo 

86 jedincov, z ktorých bolo 28 mužov, 25 žien a dvaja jedinci neurčeného pohlavia (Masnicová 

2004). Súbor z Branča bol najmenší, kazivosť  bola zhodnotená u 66 jedincov, z ktorých bolo 37 

mužského, 25 ženského a štyria neurčeného pohlavia (Kyselicová 2012). Stav chrupu na týchto 

troch pohrebiskách sa hodnotil rovnakou metódou (Hillson 2001, Thurzo a Beňuš 2004), preto 

predpokladáme nižšiu interindividuálnu chybu hodnotenia.  

Frekvencia kazivosti (F-CE) bola najnižšia na pohrebisku Rumanová, naopak najvyššia 

frekvencia kazivosti bola zistená u jedincov z pohrebiska Branč (obr. 2). Štatisticky signifikantne sa 

Pata líšila len od pohrebiska Branč, pričom rozdiely sme zistili medzi celými súbormi, ale aj medzi 

súbormi žien (tab. 6). Signifikantne sa líšili aj populácie z Rumanovej a Branča. 

V prípade intenzity kazivosti (I-CE) bola situácia podobná. Najnižšiu intenzitu kazivosti mali 

jedinci z Rumanovej, najvyššiu opäť jedinci z Branča (obr. 2). Pokiaľ ide o štatistické porovnanie, 

je zaujímavé, že v prípade frekvencie kariéznych zubov (% C) sme štatisticky významné rozdiely 

zistili medzi Patou a Brančom, a to medzi celými súbormi, medzi mužmi aj medzi ženami. Rovnaké 

výsledky sme zistili aj pri porovnaní Rumanovej a Branča. Rozdiely medzi Patou a Rumanovou 

neboli štatisticky významné.  

V prípade frekvencie intravitálnych strát (% E) je situácia iná. Štatisticky významné rozdiely 

sme zistili medzi Patou a Rumanovou a medzi Rumanovou a Brančom, a to medzi celými súbormi, 

medzi mužmi aj ženami. Rozdiely medzi Patou a Brančom významné neboli. 

Na základe výsledkov štatistického porovnania môžeme skonštatovať, že kazivosť zubov 

na pohrebiskách Pata a Rumanová bola podobná, v prípade jedincov z Branča bola signifikantne 

vyššia. Keďže súbory hodnotených jedincov boli relatívne malé, je otázkou, či sú tieto rozdiely 

spôsobené náhodne, alebo treba príčinu hľadať napr. v odlišnom spôsobe stravovania.   
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Obr. 2: Frekvencia (F-CE) a intenzita kazivosti (I-CE) u jedincov z pohrebísk datovaných 

do obdobia staršej doby bronzovej 

Fig. 2: Frequency (F-CE) and intensity of caries (I-CE) in individuals from the cemeteries dated to 

the Early Bronze Age 

 

 

 

Tab. 6: Interpopulačné rozdiely vo frekvencii kazivosti (F-CE), frekvencii kariéznych zubov (% C) 

a frekvencii intravitálne stratených zubov (% E) 

Table 6: Interpopulation differences in frequency of caries (F-CE), frequency of carious teeth 

(% C) and frequency of ante-mortem lost teeth (% E) 

F-CE p-hodnota 

 

Celý súbor Muži Ženy 

  Rumanová Branč Rumanová Branč Rumanová Branč 

Pata 0,8707 0,0137* 0,4605 0,3842 0,1547 0,0179* 

Rumanová   0,0223*   1,0000   0,0014 

% C p-hodnota 

 

Celý súbor Muži Ženy 

  Rumanová Branč Rumanová Branč Rumanová Branč 

Pata 0,6536 0,0001* 0,4655 0,0001* 0,5915 0,0001* 

Rumanová   0,0001*   0,0002*   0,0001* 

% E p-hodnota 

 

Celý súbor Muži Ženy 

  Rumanová Branč Rumanová Branč Rumanová Branč 

Pata 0,0001* 0,5928 0,0044* 0,6462 0,0001* 0,0720 

Rumanová   0,0001*   0,0012*   0,0128* 

* p < 0,05 

* p<0.05 

 

 

 

 

 



53 

 

Záver 

Vyšetrovaný súbor tvorili kostrové pozostatky 134 jedincov s trvalým chrupom, u ktorých sme 

vyšetrili 1 986 alveol (CAI = 45,0) a 2 385 zubov (CDI = 55,6). Chrup postihnutý zubným kazom 

a/alebo intravitálnou stratou malo 72 jedincov, frekvencia kazivosti F-CE dosiahla 53,7 %. 

Frekvencia kariéznych zubov (% C) predstavuje 5,2 %, frekvencia intravitálnych strát (% C) činí 

8,1 %, intenzita kazivosti (I-CE) dosiahla teda 13,3 %. V analyzovanom súbore pripadlo na jedného 

jedinca v priemere 2,1 kariézneho alebo intravitálne strateného zuba. Pri porovnaní kazivosti chrupu 

na troch starobronzových pohrebiskách sme zistili, že jedinci z Paty a Rumanovej mali štatisticky 

významne nižšiu frekvenciu kazivosti (F-CE) ako jedinci z Branča. V prípade intenzity kazivosti 

bola situácia komplikovanejšia. Frekvenciu kazov (% C) mali jedinci z Paty a Rumanovej 

štatisticky významne nižšiu ako populácia z Branča. Frekvenciu intravitálnych strát (% E) mali 

populácie z Paty a Branča štatisticky významne vyššiu ako jedinci z Rumanovej. Rozdiely medzi 

populáciami môžu byť spôsobené nižším počtom jedincov v niektorých súboroch, ale aj odlišným 

spôsobom života, najmä v prípade stravovacích návykov.  
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Abstract: Periapical inflammatory processes in individuals from the cemetery at Pata (Galanta 

district, Slovakia) dated to the Únětice culture. The aim of this study was to evaluate the frequency 

of periapical inflammatory lesions in individuals buried in the Early Bronze Age cemetery. From 

the total number of 134 examined individuals, 28 (20.9%) individuals were affected by an 

inflammatory process. Males and females were affected approximately equally, the intersexual 

differences were not significant (p=0.8267). In 28 affected individuals, 62 alveoli were changed by 

the inflammation, which represents 3.1% of the total number of examined alveoli. The 

abscess/osteomyelitis was the most frequent (61.3%), followed by periapical granuloma (24.2%) 

and radicular cysts (14.5%). The frequency of affected individuals in Pata was significantly lower 

than at most compared cemeteries localized in Western Slovakia. 

 

Key words: human remains, odontology, paleopathology, alveolar bone, cyst, granuloma, abscess, 

osteomyelitis, Central Europe 

 

Úvod 

Zápalové ochorenie apikálnych tkanív zubného koreňa, periodoncia a okolitej alveolárnej kosti 

je výsledkom pôsobenia aeróbnych a anaeróbnych baktérií ústnej dutiny. Pri otvorení dreňovej  

dutiny zuba následkom zubného kazu, abrázie alebo úrazu sa infekcia šíri koreňovým kanálom 

cez otvor na hrote koreňa do periapikálnej a periradikulárnej oblasti. Imunitná odpoveď potom 

závisí od rovnováhy medzi imunitou daného jedinca a virulenciou infekcie. Ak jedinec infekciu 

prekoná, zápal vymizne a tkanivá sa vrátia do pôvodného stavu. V prípade, že infekcia pretrváva, 

akútna zápalová reakcia sa postupne mení na chronickú. U infekcií s nízkou virulenciou môže zápal 

prejsť do chronického štádia aj bez prechodu cez akútnu fázu (Dias a Tayles 1997). V prípade 

akútnej infekcie v periodonciu spočiatku vznikne akútny zápal, ktorý sa pri malej virulencii infekcie 

môže vyhojiť. Vo väčšine prípadov však zápal časom nadobúda hnisavý charakter a z periodoncia 

prechádza aj na alveolárnu kosť, ktorá už od začiatku zápalu vykazuje známky osteoklastickej 

resorpcie. V okolí hrotu koreňa vzniká hnisavá osteomyelitída a formuje sa dento-alveolárny  

absces. Ak sa tlak hromadiaceho sa hnisu neodľahčí extrakciou zuba, alebo otvorením prieduchu, 

proces pokračuje ďalej. Hnisavý zápal prenikne aj na vonkajšiu plochu alveolárnej kosti a dočasne 

sa zastaví pod periostom, ktorý sa pod tlakom hromadiaceho sa sekrétu odchlipne od kosti a vytvorí 

sa subperiostálny absces. V ďalšom priebehu dochádza k perforácii periostu a mäkkých častí 

a absces sa spontánne otvorí, buď ďasnom do ústnej dutiny alebo kožou von (Bednář a Vaněček 

1964). 

Najrozšírenejšou chronickou zápalovou odpoveďou je vytvorenie periapikálneho granulómu. 

Granulóm je dutina malých rozmerov, väčšinou guľovitého tvaru, vyplnená granulačným tkanivom 

infiltrovaným zápalovými bunkami. Jeho zloženie a veľkosť závisí od agresivity infekcie, ktorá 

môže podliehať značným výkyvom. Pri rovnováhe medzi noxou a obrannými pochodmi môže 

granulóm pretrvávať celé roky bez zmeny skladby i veľkosti. Ak dôjde v periapikálnom granulóme 

k zápalovému dráždeniu vychádzajúcemu z koreňového kanálika zuba, prípadne k epitelizácii 
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chronického dento-alveolárneho abscesu, vznikne radikulárna cysta (Toman a Sovadina 1967). 

Radikulárna cysta je patologická tkanivová dutina obalená vakom a vystlaná epitelom. Jej obsah 

tvorí väčšinou číra, slabo žltá tekutina s prímesou cholesterinových kryštálikov. Na rozdiel 

od granulómu má progresívny charakter, čo znamená, že jej veľkosť sa postupom času zväčšuje, 

dokonca i vtedy, ak je zdroj infekcie odstránený napr. extrakciou zuba (Dias a Tayles 1997).  

Rozlíšiť jednotlivé periapikálne dutiny na kostrových pozostatkoch môže byť problematické. 

Periapikálny granulóm i cysta majú zväčša guľovitý tvar, steny dutín sú vždy hladké. Líšia sa iba 

veľkosťou, granulómy sú menšie, s rozmermi okolo 2 – 3 mm. Toto kritérium však nemusí byť 

spoľahlivé. Ak sú steny dutiny jemne zdrsnené, môže ísť o akútny absces, ktorý sa z granulómu 

alebo cysty vytvoril sekundárne. V prípade, že má periapikálna dutina priemer menší ako 3 mm, 

veľmi drsné steny, okraje nepravidelného tvaru a vytvorenú píšťalu, ide o chronický absces. Dutina 

s drsnými okrajmi, zahrňujúca veľkú nepravidelnú oblasť, môže byť identifikovaná ako chronická 

osteomyelitída (Dias a Tayles 1997). 

 

Materiál a metódy 

Súbor z pohrebiska v Pate (okr. Galanta) tvorili kostrové pozostatky 241 jedincov. Pohrebisko 

bolo datované do staršej doby bronzovej a patrilo ľudu únětickej kultúry (Cheben 1999a, b).  

Pre zlú zachovanosť chrupu odontologickú analýzu nebolo možné vykonať u všetkých 

exhumovaných jedincov. V tejto štúdii sme sa zamerali iba na hodnotenie zápalových zmien 

alveolárnej kosti u jedincov s trvalým chrupom, ktorých bolo celkovo 134. Údaje o pohlaví a veku 

dožitia jedincov sme prevzali od Miklíkovej (2000), ktorá realizovala základnú antropologickú 

analýzu. Rozdelenie analyzovaných jedincov na základe pohlavia a veku sa uvádza v tab. 1.   

 

 

Tab. 1: Súbor vyšetrených jedincov 

Table 1: The numbers of examined individuals 

  Juv Ad Ad – Mat Mat Mat – Sen Sen Neurčený Spolu 

  15 – 20 20 – 40 20 – 60 40 – 60 40+ 60+     

Muži 4 27 8 6 3 5 1 54 

Ženy 15 31 9 7 1 5 1 69 

Neurčené 4 3 2 1 1 - - 11 

Spolu 23 61 19 14 5 10 2 134 

 

 

Kostrové pozostatky sa hodnotili vizuálne, deštrukcie v periapikálnej oblasti boli zaznamenané 

len v prípadoch, keď došlo k perforácii periostu na bukálnej alebo palatinálnej strane alveol. 

Jednotlivé periapikálne procesy sme hodnotili diferenciálnou diagnostikou, rozlišovali sme 

radikulárne cysty, periapikálne granulómy a abscesy/osteomyelitídu. Ako cysty sme klasifikovali 

dutiny guľovitého tvaru s hladkou stenou a priemerom väčším ako 5 mm. Dutiny menších rozmerov 

sme pokladali za periapikálne granulómy. Dutiny s nepravidelným okrajom a drsnou stenou, ako aj 

oblasti bez dutín, ale evidentne postihnuté zápalovým procesom, boli zaradené do kategórie 

absces/osteomyelitída. 

Intersexuálne rozdiely sme zisťovali Fisherovým exaktným testom na hladine významnosti 

α = 0,05. Frekvenciu zápalových procesov jedincov z Paty sme porovnali s dobovo blízkym 

pohrebiskom z Branča (Kyselicová 2012) a stredovekými pohrebiskami z Boroviec, Nitry-Lupky, 

Komárna-Lodenice a Tvrdošoviec (Bodoriková et al. 2006). Zápalové procesy na všetkých týchto 

pohrebiskách sa hodnotili rovnakou metódou (Hillson 2001, Thurzo a Beňuš 2004). Na štatistické 

porovnanie sme použili Fisherov presný test na hladine významnosti α = 0,05.  
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Výsledky a diskusia 

U 134 vyšetrených jedincov sa zachovalo 1 986 alveol, komparatívny alveolárny index CAI 

predstavoval hodnotu 45,0. U 54 mužov sa zhodnotilo 741 alveol (CAI  = 42,9), u 69 žien 1 095 

alveol (CAI  = 49,6), a u 11 jedincov neurčeného pohlavia 150 alveol (CAI = 42,6).  

Celkovo sme vyšetrili 2 385 zubov, komparatívny dentálny index CDI dosiahol hodnotu 55,6. 

U mužov sme zhodnotili 938 zubov (CDI = 54,3), u žien 1 232 zubov (CDI = 55,8) a u jedincov 

s neurčeným pohlavím 215 zubov (CDI = 61,1). Zachovanosť alveol a zubov uvádzajú Bodoriková 

a Bielichová (2019). 

Z celkového počtu 134 vyšetrených jedincov sa periapikálne procesy vyskytli u 28 jedincov 

(20,9 %). Z celkového počtu 54 mužov bolo postihnutých 12 (22,2 %) jedincov, zo 69 vyšetrených 

žien malo aspoň jeden periapikálny nález 14 indivíduí (20,3 %) a z 11 jedincov neurčeného 

pohlavia mali zápalom postihnutý aspoň jeden alveol dvaja jedinci (18,2 %). Intersexuálne rozdiely 

neboli štatisticky významné (p = 0,8267). Počet jedincov s diagnostikovanými periapikálnymi 

zápalovými procesmi sa uvádza v tab. 2. 

U 28 postihnutých jedincov bolo zápalovým procesom postihnutých 62 alveol (tab. 3), čo 

z celkového počtu 1 986 vyšetrených alveol predstavuje 3,1 %. Najfrekventovanejšími zápalovými 

procesmi v súbore z Paty boli absces/osteomyelitída, ktoré postihli 38 (61,3 %) alveol. Druhý 

najčastejší bol periapikálny granulóm (24,2 %), najmenej často sa vyskytla radikulárna cysta 

(14,5 %). 

 

 

Tab. 2: Počet jedincov postihnutých zápalovými procesmi 

Table 2: The numbers of individuals affected by periapical inflammatory processes 

    Juv Ad Ad - Mat Mat Mat - Sen Sen Neurč. Spolu 

    15 - 20 r. 20 - 40 r. 20 - 60 r. 40 - 60 r. 40+ r. 60+ r.     

Muži N 4 27 8 6 3 5 1 54 

 

Np 0 3 2 4 1 2 0 12 

  % 0,0 11,1 25,0 66,7 33,3 40,0 0,0 22,2 

Ženy N 15 31 9 7 1 5 1 69 

 

Np 2 4 4 2 1 1 0 14 

  % 13,3 12,9 44,4 28,6 100,0 20,0 0,0 20,3 

Neurčení N 4 3 2 1 1 0 0 11 

 

Np 0 0 1 0 1 

  
2 

 

% 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0     18,2 

Spolu N 23 61 19 14 5 10 2 134 

 

Np 2 7 7 6 3 3 0 28 

  % 8,7 11,5 36,8 42,9 60,0 30,0 0,0 20,9 

N – počet vyšetrených jedincov, Np – počet postihnutých jedincov 

N – number of examined individuals, Np – number of affected individuals 

 

Tab. 3: Frekvencia periapikálnych zápalových procesov 

Table 3: The frequency of periapical inflammatory processes 

  Muži Ženy Neurčení Spolu 

 Granulóm 7 7 1 15 

% 11,3 11,3 1,6 24,2 

Cysta 2 6 1 9 

% 3,2 9,7 1,6 14,5 

Absces/osteomyelitída 22 13 3 38 

% 35,5 21,0 4,8 61,3 

Spolu 31 26 5 62 

% 50,0 41,9 8,1 100,0 
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Frekvenciu zápalových procesov na pohrebisku v Pate sme porovnali s výskytom zápalových 

procesov na piatich pohrebiskách lokalizovaných na území západného Slovenska (obr. 1). 

Pohrebisko Branč, podobne ako Pata, je datované do staršej doby bronzovej (Vladár 1973). Zvyšné 

pohrebiská spadajú do obdobia stredoveku (Staššíková-Štukovská 2001, Chropovský 1962, Trugly 

1987, Paulík 1977). Pohrebisko v Pate sa štatisticky významne líši od všetkých porovnávaných 

pohrebísk s výnimkou Komárna-Lodenice (tab. 4). Frekvencia postihnutých jedincov v Komárne-

Lodenici je približne rovnaká ako v Pate, treba však povedať, že analyzovaný súbor tvorilo len 31 

jedincov. Pata sa štatisticky významne líši aj od súdobého pohrebiska v Branči, kde frekvencia 

jedincov postihnutých zápalom dosiahla až 40,9 %. Vyšší výskyt zápalových procesov v Branči 

zrejme úzko súvisí s kazivosťou chrupu, ktorá bola tiež štatisticky vyššia ako u jedincov z Paty 

(Bodoriková a Bielichová 2019). 

 

 

 
Obr. 1: Frekvencia periapikálnych zápalových procesov u jedincov z Paty a vybraných pohrebísk 

z územia západného Slovenska 

Fig. 1: Frequency of periapical inflammatory processes in individuals from Pata and from selected 

cemeteries from the territory of Western Slovakia 

 

 

Tab. 4: Interpopulačné rozdiely medzi pohrebiskom Pata a vybranými pohrebiskami z územia 

západného Slovenska testované Fisherovým presným testom 

Table 4: Interpopulation differences between the cemetery in Pata and selected cemeteries from the 

territory of Western Slovakia tested by the Fisher’s exact test 

  Zdraví % Postihnutí % Spolu p 

Branč1 39 59,1 27 40,9 66 0,0041* 

Borovce2 108 44,3 136 55,7 244 0,0001* 

Nitra-Lupka2 24 60,0 16 40,0 40 0,0218* 

Komárno-Lodenica2 25 80,6 6 19,4 31 1,0000 

Tvrdošovce2 12 54,5 10 45,5 22 0,0286* 
1 – Kyselicová (2012), 2 – Bodoriková et al. (2006) 
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Záver 

Cieľom predloženej štúdie bolo zistiť frekvencie periapikálnych zápalových procesov jedincov 

pochovaných na starobronzovom pohrebisku v Pate (okr. Galanta). Z celkového počtu 134 

vyšetrených jedincov bolo periapikálnym procesom postihnutých 28 jedincov (20,9 %). Muži 

a ženy boli zápalovými procesmi postihnutí približne rovnako, intersexuálne rozdiely neboli 

štatisticky významné (p = 0,8267). U 28 postihnutých jedincov bolo zápalovým procesom 

postihnutých 62 alveol, čo z celkového počtu vyšetrených alveol predstavuje 3,1 %. Najčastejšie sa 

vyskytovali absces/osteomyelitída (61,3 %), nasledované periapikálnymi granulómami (24,2 %) 

a cystami (14,5 %). Pri porovnaní s piatimi pohrebiskami z juhozápadného Slovenska sme zistili, že 

frekvencia postihnutých jedincov z Paty je štatisticky významne nižšia ako na ostatných 

pohrebiskách, s výnimkou Komárna-Lodenice. Príčinou je zrejme relatívne nízka kazivosť zubov, 

ktorá v Pate dosiahla len 13,3 %.  
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Abstract: Association between aggressiveness and second and fourth finger of the upper limb and 

BMI of students of CPU in Nitra (Slovakia). The length of the index finger (2D) and ring finger 

(4D) is a typical feature of sexual dimorphism. While males generally have a shorter index finger 

than a ring, females have these fingers of the same length or their index finger is longer. This 

property as well as the 2D:4D ratio is considered to be a marker of prenatal sex hormone exposure; 

inter alia it was associated with aggressiveness. The aim of our study was to investigate possible 

connections between aggressiveness and BMI with the length 2D, 4D and digit ratio realized in 

a group of 50 probands. We observed a statistically significant difference in the case of physical 

aggression (p=0.009), hostile attitudes (p=0.04) and the total score achieved (p=0.02) between the 

genders when the males achieved a higher score. With the increasing observation of physical 

aggression throughout the cohort, we observed an increase in ring length (p ≤0.05), but an affinity 

for sex did not confirm this binding. In the case of physical aggression, we observed an association 

with the length of the left ring at the limit of statistical value (p=0.07). From the point of view of 

hostile attitudes of probands, we observed an association with the BMI of females (r=0.41, p≤0.05). 
 

Key words: young adults, aggressiveness, digit ratio, Body Mass Index, Central Europe 
 

Úvod 

Dĺžka prstov, ako aj pomer dĺžky prstov sú dôsledkom procesov prebiehajúcich počas 

embryonálneho vývinu. Tento je zrýchlený od deviateho týždňa gravidity a predstavuje citlivú 

etapu vo vývine nového jedinca. Pôsobenie akýchkoľvek vplyvov v priebehu vývinu in utero sa 

podieľa na zmene fetálnych štruktúr, orgánov a organizmu. Aj keď sa dĺžka prstov v priebehu 

vývinu mení, pomer dĺžky prstov zostáva počas individuálneho vývinu rovnaký. Štúdie 

monitorujúce dĺžku prstov môžu teda reflektovať na vývin jedinca počas fetálneho obdobia 

a nepriamo odrážať interferenciu zmien in utero  pod vplyvom vnútromaternicového a životného 

prostredia (Lu et al. 2015). Rozdiely v pomere dĺžky druhého a štvrtého prsta (pomer 2D : 4D) 

u mužského a ženského pohlavia sa prejavujú už počas vývinu plodu (Lutchmaya et al. 2004) 

a pretrvávajú aj v postnatálnom období.  Sexuálne steroidy modulujú vývoj prstov počas úzkej 

vývinovej periódy prostredníctvom androgénových a estrogénových receptorov, ktoré sa 

nachádzajú v základoch chrupiek plodu. Pomer ukazováka (2D) a prstenníka (4D) sa potom uvádza 

ako vhodný biomarker expozície prenatálneho pôsobenia pohlavných hormónov (testosterón 

a estrogén; Bunevicius 2018) počas raného intrauterinného obdobia vývinu (McIntyre 2006, 

Breedlove 2010), pôsobením cez androgénne receptory chrupkového tkaniva pri vývine 

jednotlivých častí pohybového aparátu (Ben-Hur et al. 1997). Index 2D : 4D predstavuje vhodného 

kandidáta na preskúmanie predpokladaných asociácií medzi prenatálnou expozíciou pohlavným 

hormónom a rizikom rôznych stavov, súvisiacich s koncentráciou týchto hormónov po celý život 

(Müller et al. 2011, Zheng a Cohn 2011). Hypotézy o účinku androgénov na zmenu pomeru dĺžky 

prstov podmienili výskum vzťahov medzi pomerom 2D : 4D a sexuálnymi charakteristikami, a to 
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nielen psychologickými (napr. sexuálna orientácia, rizikové správanie, agresivita a autizmus), ale aj 

fyzickými (napr. plodnosť, riziko kardiovaskulárnych a onkologických ochorení). Existujú štúdie 

spájajúce hodnotu 2D : 4D s prejavmi agresivity. Štúdia z roku 2010 dokladuje, že nízka hodnota 

2D : 4D koreluje s vysokou fyzickou agresivitou (Hönekopp a Watson 2010). Zmeny v prenatálnej 

expozícii androgénmi boli asociované s individuálnymi rozdielmi prejavujúcimi sa v agresívnom 

správaní v čase dospelosti. Predpokladaný ukazovateľ expozície prenatálnym testosterónom (pomer 

2D : 4D) však podľa niektorých štúdií preukazuje slabú koreláciu s mierou agresivity (Hurd, 

Vaillanourt a Dinsdale 2011). Bailey a Hurd (2005) dospeli k záveru, že muži s nižšími hodnotami 

tohto indexu, teda maskulínnym pomerom dĺžky prstov, prejavovali sklony charakterizujúce vyššiu 

fyzickú agresivitu. Avšak u žien sa žiadna korelácia medzi pomerom 2D : 4D a akoukoľvek formou 

agresivity nezistila.  

Vysoké skóre agresivity bolo v prípade žien asociované s typickým mužským pomerom 2D : 4D 

na pravej ruke, konkrétne pod vysokou provokáciou. Tiež maskulinizovaná (teda nízka hodnota) 

2D : 4D zaznamenaná na pravej ruke korelovala s vysokou reaktívnou agresivitou žien 

(Benderlioglu a Nelson 2004). V štúdii skúmajúcej tzv. boxerské fraktúry článkov prstov a pomer 

2D : 4D autori dospeli k záveru, že tieto zlomeniny sú porovnaní s inými zlomeninami spojené 

s nízkou hodnotou indexu 2D : 4D. Z tejto štúdie vyplýva, že osoby vystavené vysokým 

koncentráciám prenatálnych androgénov pravdepodobne vykazujú agresívne tendencie v dospelosti. 

Tieto výsledky tiež naznačujú, že nízka hodnota pomeru 2D : 4D môže predikovať predispozíciu 

k agresívnym formám správania. Tento vzťah sa zdá byť nezávislý od pohlavia (Joyce et al. 2013).  

V štúdii sa zameriavame na posúdenie asociácií medzi formami agresivity a dĺžkou ukazováka 

(2D), prstenníka (4D), pomerom 2D : 4D, ako aj BMI probandov. 
 

Súbor a metódy  

K zberu dát sme využili dotazníkovú metódu. Modifikovaný dotazník (Buss a Perry 1992) sa 

distribuoval študentom (n = 50) Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

(z toho 50 % mužov, n = 25; 50 % žien, n = 25) vo vekovej kategórii od 20 do 24 rokov. Účasť 

na výskume bola anonymná, dobrovoľná a probandi vyjadrili svoj súhlas s účasťou na výskume, 

ako aj so spracovaním a publikovaním dát prostredníctvom informovaného súhlasu. Dĺžka 

ukazováka (2D) a prstenníka (4D) bola vymedzená ako najväčšia vzdialenosť medzi distálnou 

kontúrou brušiek jednotlivých prstov s ich myslenou longitudinálnou osou a proximálnou časťou 

flexných metakarpo-falangeálnych rýh jednotlivých prstov, opäť v mieste prekríženia s myslenou 

pozdĺžnou osou. Dĺžky prstov sme snímali s využitím digitálneho posuvného meradla (Mitutoyo 

Digmatic Caliper, Japonsko) s presnosťou na tri desatinné miesta. Digit Ratio (2D : 4D) sme 

vypočítali ako pomer dĺžky ukazováka (2D) k dĺžke prstenníka (4D). Na štatistické vyhodnotenie 

pohlavných rozdielov a asociácií medzi agresivitou a telesnou stavbou sme využívali 

neparametrický Mann-Whitneyho U test a Kruskall-Walisov test; závislosti sme testovali 

prostredníctvom Spearmanovho testu, pričom rozdiely medzi skupinami sme pokladali 

za štatisticky významné pri p ≤ 0,05. Štatistické spracovanie výsledkov sme realizovali 

prostredníctvom softvéru STATISTICA 7.  
 

Výsledky a diskusia 

Probandi mužského pohlavia (n = 25) tvorili kohortu s priemerným vekom 22 ± 4,21 rokov, 

priemernou telesnou výškou 178 ± 7,7 cm, telesnou hmotnosťou 77 ± 11,05 kg a priemernou 

hodnotou BMI 22,91 ± 3,58, charakterizujúcou optimálnu telesnú hmotnosť. Priemerný vek 

probandov ženského pohlavia (n = 25) dosiahol hodnotu 22 ± 0,65 roku, s priemernou telesnou 

výškou 169 ± 7,1 cm, telesnou hmotnosťou 61 ± 9,3 kg a BMI 20,89 ± 3,47, ktorá dosahuje interval 

normálnej telesnej hmotnosti. 

Priemerné hodnoty ukazováka (2D) a prstenníka (4D) obidvoch končatín a indexu 2D : 4D  

v prípade probandov ženského a mužského pohlavia uvádzame v tab. 1. 
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Tab. 1: Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky (SD) antropometrických parametrov sledovanej 

časti súboru  

Table 1: Mean values and standard deviations (SD) of analyzed cohort  

Antropometrické parametre Ženy (n = 25) 

 

Muži (n = 25) 

 Priemer  SD Priemer  SD 

Priemerná dĺžka pravého ukazováka (2D, 

cm) 

6,832  0,309 7,169  0,550 

Priemerná dĺžka pravého prstenníka (4D, 

cm) 

6,921 0,306 7,293 0,674 

Priemerná hodnota pomeru 2D : 4D na 

pravej ruke 

0,998 0,026 0,977 0,033 

Priemerná dĺžka ľavého ukazováka (2D, cm) 6,811 0,341 7,291 0,635 

Priemerná dĺžka ľavého prstenníka (4D, cm) 6,847  0,345 7,342  0,634 

Priemerná hodnota pomeru 2D : 4D na ľavej 

ruke 

0,992   0,029 0,984  0,033 

Priemerné dĺžky sú uvedené v cm. 

Average lengths are in cm. 

 

 

V skúmanom súbore sme nezaznamenali štatisticky významný rozdiel medzi dĺžkami prstov ani 

pomerom 2D : 4D z hľadiska dominantnej ruky tak v prípade mužov, ako aj žien. Toto zistenie 

nekorešponduje s údajmi zaznamenanými v štúdii z roku 2009 (Manning a Peters 2009). Rovnako 

sa naše závery nestotožňujú s konštatovaním Stoyanova, Marinova a Pashalievovej  (2009), ktorí 

zistili rozdiely medzi 2D : 4D pomerom u ľavákov a pravákov, kedy 2D : 4D pomer pravej ruky u 

ľavákov bol nižší ako u pravákov. Dôvodom môže byť nízka početnosť nášho skúmaného súboru 

s minoritným zastúpením ľavákov (n = 9; 18,0 %). 

Zistili sme, že existuje štatisticky významný rozdiel (p ≤ 0,05) medzi BMI indexom, dĺžkou 

pravého prstenníka, pravého ukazováka a ľavého ukazováka medzi mužmi a ženami, keď štatisticky 

významne vyššie hodnoty dosahovali jedinci mužského pohlavia. 

Hodnoty 2D : 4D boli vyššie u žien, čo sa zhoduje s informáciami obsiahnutými v práci 

Škultétyovej (2016). V tab. 2 uvádzame hodnoty bodového skóre probandov z hľadiska prejavov 

agresivity. 

 

 

Tab. 2: Monitorovanie foriem agresivity  

Table 2: Monitoring of physical aggression 

Forma 

agresivity 

Muži Ženy Spolu 

Priemer SD Priemer SD Priemer SD 

Fyzická 

agresivita 

24,0 6,04 18,0 4,94 20,0 5,81 

Verbálna 

agresivita 

14,0 3,34 12,0 2,72 13,0 3,10 

Hnev 20,0 5,47 18,0 4,99 19,0 5,21 

Nepriateľské 

postoje 

23,0 6,51 20,0 6,64 21,5 6,84 

Skóre 80,0 17,47 70,0 13,70 73,5 16,47 

SD – smerodajná odchýlka 

SD – standard deviation 

 

Môžeme konštatovať, že muži dosiahli v porovnaní so ženami vyššie priemerné bodové hodnoty 

vo všetkých sledovaných položkách, ako aj v celkovom skóre. Mužov z hľadiska fyzickej agresivity 

môžeme zaradiť do kategórie stredne agresívnych, v porovnaní so ženami, ktoré môžeme 

charakterizovať ako mierne fyzicky agresívne. Z hľadiska verbálnej agresivity, prežívania hnevu 

a nepriateľských postojov zaraďujeme obe pohlavia do intervalu strednej agresivity (tab. 2). 

Pri štatistickom porovnaní dosiahnutých hodnôt v kategóriách správania, ktoré sme monitorovali 

prostredníctvom dotazníka, sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel v prípade fyzickej 
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agresivity (p = 0,009), nepriateľských postojov (p = 0,04) a celkového dosiahnutého skóre 

(p = 0,02) medzi pohlaviami, kedy vyššie bodové hodnoty dosahovali muži.  

V ďalšom kroku sme pri korelačnej analýze v rámci celej skupiny (bez zohľadnenia pohlavia) 

zistili, že so zvyšujúcou sa hodnotou dĺžky ľavého prstenníka stúpala hodnota skóre odpovedí 

týkajúcich sa fyzickej agresivity (r = 0,33; p ≤ 0,05). Po zohľadnení pohlavia probandov sme však 

túto asociáciu nepotvrdili. Z hľadiska štatistického spracovania položky, ktorá sa zameriavala 

na nepriateľské postoje probandov, sme zaznamenali asociáciu v prípade probandiek ženského 

pohlavia a ich BMI (r = 0,41;  p ≤ 0,05), kedy s nárastom indexu telesnej hmotnosti probandky 

dosahovali vyššie hodnoty skóre a teda prejavovali sa nepriateľskejšie. Nepriateľské správanie je 

jedným z atribútov foriem agresivity a môže byť podmienené veľkým množstvom faktorov. Tso et 

al. (2017) však uvádzajú, že medzi fyzickou agresivitou a nadhmotnosťou detí a adolescentov 

existuje iba slabá asociácia. V našej štúdii sme po rozdelení probandov do škál z hľadiska 

celkového dosiahnutého skóre v celej skupine zaznamenali, že v prípade prejavov fyzickej 

agresivity existuje medzi skupinami štatisticky významný rozdiel vo vzťahu s BMI (p = 0,02; obr. 

1), keď probandi so skóre charakterizujúcim stredne silný potenciál k fyzickej agresivite (skupina 

B) dosahovali vyššie hodnoty BMI ako probandi s miernou tendenciou k fyzickej agresivite 

(skupina A). Skóre charakterizujúce intenzívnu fyzickú aktivitu nedosiahol ani jeden proband, preto 

túto skupinu nebolo možné porovnať. 
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Obr. 1: Asociácia medzi BMI a fyzickou agresivitou (B – stredná fyzická agresivita,  A – mierna 

fyzická agresivita) 

Fig. 1: Association between BMI and physical aggression (B – moderate physical aggression, A –

slight physical aggression) 

 

 

Bailey a Hurd (2005) a Butovskaya et al. (2013) zistili, že probandi mužského pohlavia s nižšou 

hodnotou 2D : 4D dosahujú vyššie skóre fyzickej agresivity;  u probandov ženského pohlavia však 

žiadnu koreláciu medzi 2D : 4D a agresivitou nezaznamenali. V našej štúdii sme bez zohľadnenia 

pohlavia probandov zaznamenali v prípade dĺžky ľavého prstenníka vo vzťahu k fyzickej agresivite 

probandov asociáciu na hranici štatistickej významnosti (p = 0,07; obr. 2), kedy jedinci so skóre 

charakterizujúcim stredne silný potenciál k fyzickej agresivite (skupina B) dosahovali vyššie 

hodnoty dĺžky ľavého prstenníka, ako probandi s miernou tendenciou k fyzickej agresivite (skupina 

A). Pri pomere 2D : 4D sa však táto asociácia nepotvrdila. 
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V prípade hodnotenia verbálnej agresivity a prežívania hnevu sme nezaznamenali žiadne 

asociácie ani v celej skupine, ani po rozdelení probandov podľa pohlavia. Pri využití Kruskal – 

Wallisovho  H testu sme však v celej kohorte zaznamenali asociáciu medzi vekom probandov 

a položkou, ktorá monitorovala nepriateľské postoje probandov (p = 0,03; obr. 3). Z grafu vyplýva, 

že intenzívnejšiu mieru prežívania nepriateľských postojov sme zaznamenali u mladších vekových 

kategórií (skupina C) v porovnaní s ich staršími spolužiakmi (skupina B). So skupinou A (mierna 

intenzita prežívania nepriateľských postojov) sme nezaznamenali štatisticky preukaznú asociáciu. 
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Obr. 2: Fyzická agresivita vyjadrená vzhľadom na dĺžku ľavého prstenníka (B – stredná fyzická 

agresivita,  A – mierna fyzická agresivita)  

Fig. 2: Physical aggression in relation to the length of the fourth finger (B – moderate physical 

aggression, A –slight physical aggression) 
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Obr. 3: Prežívanie nepriateľských postojov v závislosti od veku probandov (B – stredná intenzita 

prežívania nepriateľských postojov, A – mierna intenzita prežívania nepriateľských postojov, C – 

intenzívna miera prežívania nepriateľských postojov). 

Fig. 3: Perception of hostile attitudes depending on the age of probands (B – moderate intensity of 

hostile attitudes, A – slight intensity of hostile attitudes, C – intensive rate of hostile attitudes). 
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Záver 

Zistili sme, že probandi mužského pohlavia vykazovali vyššie hodnoty skóre monitorujúceho 

prejavy agresivity ako jedinci ženského pohlavia, a to v prípade všetkých štyroch kategórii (fyzická 

agresivita, verbálna agresivita, hnev a nepriateľské postoje). Predpokladáme, že pozitívna asociácia 

medzi dĺžkou ľavého prstenníka a fyzickou agresivitou zaznamenaná v našej štúdii by mohla 

súvisieť s hypotézou, ktorá predpokladá prepojenie medzi prenatálnym vývinom anatomických 

štruktúr hornej končatiny a štruktúr mozgu asociovaných s agresívnym správaním. Z hľadiska 

nepriateľských postojov sme v ženskej časti monitorovanej populácie síce nezaznamenali štatisticky 

významné asociácie s hodnotou 2D : 4D, ale zaznamenali sme asociácie s ich BMI indexom, keď sa 

probandky s narastajúcou hodnotou tohto indexu správali viac nepriateľsky. V celej kohorte bola 

miera agresivity hodnotená podľa prežívania nepriateľských postojov všetkých probandov 

asociovaná s vekom, keď vyššie skóre dosahovali mladšie ročníky. Závery našej práce poukazujú 

na potrebu tieto asociácie preskúmať na reprezentatívnejšej vzorke populácie.  
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Abstract: Forensic-expert assessment of the legal age of undocumented migrants: Recommended 

methods and procedures. The article deals with the problem of forensic age assessment in cases of 

young migrants-refugees without personal documents for legal purposes. An overview of methods 

for biological age assessments of adolescents and young adults are presented here. Those are the 

medical history and physical examination, X-ray examination of the hand, dental examination, and 

examination of the medial clavicular epiphyses development. The minimum-age concept is 

recommended to prevent the erroneous classification of under-aged as legal adults. 

 

Key words: forensic age assessment, biological age, migrants-refuges, adolescents, young adults, 

the minimum age concept  

 

Úvod 

Zvyšovanie cezhraničnej migrácie vedie k tomu, že na Slovensku ako aj v ďalších krajinách EÚ 

sa zvyšuje počet ľudí, ktorí nemôžu dokázať svoj kalendárny vek platnými identifikačnými 

dokumentmi. Jeden z najväčších problémov sú maloletí migranti bez sprievodu. Tisícky detí 

bez sprievodu žiadajú o azyl v krajinách EÚ a pravdepodobne ešte väčší počet o azyl ani nikdy 

nežiada. Z právneho hľadiska je dôležité vedieť, či ide o maloletú alebo dospelú osobu, teda či 

osoba dosiahla vek 18 rokov. V prípade pochybností o danom veku jednotlivca policajné orgány 

a súdy môžu požiadať o expertízne hodnotenie veku, ktoré vykonáva odborník. V závislosti 

od krajiny a legislatívy vekové hodnotenia vykonávajú hlavne súdni lekári, rádiológovia, 

antropológovia, zubní lekári a pediatri (Schmeling et al. 2016). 

V posledných rokoch preto mnoho krajín zaznamenalo prudký nárast dopytu po forenznom 

odhade veku pri maloletých osobách bez sprievodu. Forenzné odhady veku sú požadované štátnymi 

orgánmi (polícia, súdy a iné štátne orgány), aby v prípadoch utečencov, ktorých skutočný vek nie je 

známy, neboli nespravodlivo znevýhodňovaní pre ich predpokladaný vek a aby mohli byť riadne 

dodržiavané všetky právne postupy, pre ktoré je dôležitý vek jednotlivca. 

Z tohto hľadiska je veľmi dôležité mať a používať štandardizovanú metodiku hodnotenia 

biologického veku jedinca. Prvé medzinárodné stretnutie zamerané na analýzu metodológie 

forenzného odhadu veku sa uskutočnilo v roku 1999 na 10. stretnutí nemeckých forenzných lekárov 

v Lübecku (X. Lübecker Gesprächs deutscher Rechtsmediziner). Na tomto stretnutí sa navrhlo 

vytvorenie interdisciplinárnej pracovnej skupiny, ktorá by štandardizovala dosiaľ rôznorodé 

a nezosúladené prístupy používané v expertných správach vypracovaním súboru odporúčaní. 

Študijná skupina pre diagnostiku forenzného veku „Arbeitsgemeinschaft für Forensische 

Altersdiagnostik“ (skrátene AGFAD) bola založená v marci 2000 a v súčasnosti má 123 členov 

zo 16 krajín (AGFAD 2019). 

Cieľom príspevku je poskytnúť prehľad metód, ktoré sa podľa odporúčaní expertnej skupiny 

navrhujú využívať v praxi na forenzné diagnostikovanie veku dospievajúcich a mladých dospelých 
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v súlade s platnými právnymi princípmi. V závere príspevku dokumentujeme využitie 

odporúčaných metód na prípade z vlastnej znaleckej praxe. 

 

Metodika hodnotenia veku živých jedincov z forenzného pohľadu 

Vedecký základ forenzného hodnotenia veku nedospelých a dospievajúcich je založený 

na časovej progresii presne definovaných vývinových štádií viacerých charakteristík, ktoré sú 

pre všetkých ľudí identické, ako je vývin fyzických telesných znakov, kostný vývin a zubný vývin. 

Pri takomto hodnotení veku je nutné používať referenčné štúdie, v ktorých sa tieto definované 

vývinové štádiá korelovali s pohlavím a známym vekom vyšetrovaných osôb z referenčnej 

populácie. 

Ak existuje zákonná požiadavka na röntgenové vyšetrenia, AGFAD odporúča kombinovať 

vyšetrenie fyzických telesných znakov, röntgenové vyšetrenie kostí ruky a zubné vyšetrenie 

prostredníctvom panoramatickej snímky čeľustí. Ak je vývin kostí ruky už ukončený, je potrebné 

vykonať ďalšie vyšetrenie prostredníctvom RTG alebo CT snímky klavikuly (AGFAD 2019). Tieto 

metódy sa hodnotili v rámci početných referenčných populačných štúdií (napr. Kellinghaus et al. 

2010, Olze et al. 2012, Wittschieber et al. 2014). 

 

Zdravotná anamnéza a fyzické vyšetrenie 
Forenzné vyhodnocovanie veku sa odporúča začať posúdením zdravotnej anamnézy s otázkami 

zameranými na choroby a lieky, ktoré mohli ovplyvniť rast. Nasledujúce vyšetrenie fyzických 

telesných znakov zaznamenáva antropometrické údaje, ako napríklad výšku, hmotnosť a typ tela, 

ako aj hodnotenie vonkajších pohlavných znakov (u chlapcov vývin penisu a mieška, pubické, 

axilárne a tvárové ochlpenie, a veľkosť ohryzku; u dievčat vývin pŕs, pubické a axilárne ochlpenie, 

a tvar bedier). Hlavným cieľom tohto počiatočného lekárskeho hodnotenia je identifikovať alebo 

vylúčiť poruchy rastu a vývinu. Odvodenie chronologického veku od biologického veku 

(založeného na skeletálnom a dentálnom veku) možno posudzovať iba u vyšetrovaných jedincov 

bez takýchto porúch (Schmeling et al. 2016). 

Prekonané choroby môžu viesť k oneskoreniu vývinu, a tým k podhodnoteniu veku, ktorý 

z právneho hľadiska nemá pre dotknutú osobu nepriaznivé dôsledky. Je však dôležité vyhnúť sa 

nadhodnoteniu veku v dôsledku porúch, ktoré urýchľujú vývin. Takéto poruchy sú zriedkavé, ale 

môžu sa vyskytnúť pri ochoreniach endokrinného systému, ktoré môžu ovplyvniť nielen telesnú 

výšku ale aj vývin pohlavných sekundárnych znakov a kostný vývin. 

K endokrinným ochoreniam, ktoré môžu urýchliť kostrový vývin, patrí predčasná puberta, 

adrenogenitálny syndróm a hypertyreóza. Fyzické vyšetrenia by preto mali brať do úvahy príznaky 

zrýchlenia hormonálneho vývinu, ako sú napr. gigantizmus, akromegália, mikroplázia, virilizácia 

u dievčat, disociovaná virilizácia u chlapcov, struma alebo exoftalmus (Schmeling et al. 2016). 

V približne v jednom percente prípadov sa preto hodnotenie veku v dôsledku abnormalít 

v anamnéze alebo fyzickom vyšetrení (Rudolf et al. 2015) nedá vykonať. 

 

Röntgenové vyšetrenie ruky 
Rádiografia ruky tvorí druhý pilier forenzného hodnotenia veku. Kritériom hodnotenia 

rádiogramov ruky sú veľkosť a tvar jednotlivých kostných častí a stav osifikácie epifýz. Rádiogram 

sa potom porovnáva so štandardnými rádiogramami príslušného veku a pohlavia (atlasová metóda) 

(Greulich a Pyle 1959, Gilsanz a Ratib 2005, Thiemann, Nitz a Schmeling 2006), alebo sa kostná 

zrelosť určuje pre vybrané kosti (metóda jednotlivej kosti; Roche, Chumlea a  Thissen 1988, Tanner 

et al. 2001). Štúdie ukázali, že metóda jednotlivej kosti je však časovo náročnejšia a nezvyšuje 

presnosť hodnotenia. Atlasové metódy podľa Greulicha a Pyleho (1959) alebo Thiemanna, Nitza 

a Schmelinga (2006) sa preto pokladajú za vhodnejšie pre forenzný odhad veku (Schmidt et al. 

2013). Miera osifikácie v príslušných vekových skupinách závisí predovšetkým 

od socioekonomického postavenia osoby. Uplatňovanie príslušných referenčných štúdií na osoby 
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s nižším sociálno-ekonomickým postavením nie je pre hodnoteného mladého človeka právne 

poškodzujúce, pretože vedie k podhodnoteniu veku (Schmeling et al. 2000, Schmeling et al. 2006). 

Röntgenové vyšetrenie ruky má v súvislosti s hodnotením veku dvojakú výhodu. Po prvé, 

nedospelá kostra ruky indikuje s vysokou pravdepodobnosťou neplnoletosť. Po druhé, röntgen ruky 

slúži ako indikátor pre CT klavikuly, ktoré je spojené už s vyššou expozíciou žiarenia (Schmeling et 

al. 2016). 

 

Zubné vyšetrenie 

Pri zubnom vyšetrení majú osobitný význam pre odhad veku vývinové charakteristiky erupcie 

a mineralizácie tretích molárov. Hodnotenie zubnej erupcie (obr. 1) rozlišuje medzi fázami 

alveolárnej erupcie, erupcie ďasien a dosiahnutím oklúznej roviny (Olze et al. 2007). Posledné dva 

stupne sa dajú určiť vizuálnou kontrolou ústnej dutiny a nevyžadujú röntgenové vyšetrenie. 

Mineralizácia tretích molárov sa hodnotí ortopantomogramom (OPG). Na vyhodnotenie 

mineralizácie zubov (obr. 2) je najvhodnejšia metodika hodnotenia štádií podľa Demirjiana, 

Goldsteina a Tannera (1973), pretože štádiá sú definované zmenami v tvare nezávisle 

od nepresných odhadov dĺžky (Olze et al. 2005). Keďže načasovanie erupcie a mineralizácie tretích 

molárov závisí od etnickej príslušnosti mladých migrantov, je potrebné pri hodnotení a interpretácii 

výsledku použiť referenčné štúdie špecifické pre populáciu, z ktorej vyšetrovaná osoba pochádza 

(Olze et al. 2004). 

 

 

 
 

Obr. 1: Štádiá erupcie tretích molárov (Schmeling et al. 2010; štádium A: okluzálny povrch aspoň 

čiastočne prekrytý alveolárnou kosťou; štádium B: kompletná resorpcia alveolárnej kosti 

na okluzálnom povrchu; štádium C: aspoň jeden hrbček je prerezaný cez gingívu, štádium D: zub 

dosiahol okluzálnu plochu) 

Fig. 1: Eruption stages of third molars (Schmeling et al. 2010; stage A: occlusal surface at least 

partially covered with alveolar bone; stage B: complete resorption of the alveolar bone on occlusal 

surface; stage C: penetration of the gingiva by at least one dental cusp; stage D: emergence on the 

occlusal plane)  
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Obr. 2: Štádiá mineralizácie tretích molárov (Schmeling et al. 2010; štádium A: kalcifikácia 

hrbčekov; štádium B: unifikácia hrbčekov do okluzálnej roviny; štádium C: začiatok formovania 

cervikálnej oblasti; štádium D: kompletné sformovanie korunky; štádium E: začiatok bifurkácie 

koreňa; štádium F: dĺžka koreňa dosahuje maximálne dĺžku korunky, korene majú apexy lievikovite 

rozšírené; štádium G: apikálna časť koreňa je široko otvorená; štádium H: apikálna časť koreňov je 

uzavretá)  

Fig. 2: Mineralization stages of third molars (Schmeling et al. 2010; stage A: calcification of the 

cusps; stage B: unification of the cusps to an occlusal surface; stage C: incipient formation of the 

cervical region; stage D: complete formation of the tooth crown; stage E: incipient root 

bifurcation; stage F: root at least as long as the crown, funnel-shaped root endings; stage G: 

parallel root canal walls, apical endings still partially open; stage H: complete closure of the root 

tips)  

 

 

Hodnotenie sternálneho okraja klavikuly 

Po hodnotení kostného vývinu ruky je ďalšou dôležitou metódou posudzovania veku hodnotenie 

stupňa osifikácie mediálnej epifýzy klavikuly, keďže táto prirastá k telu klavikuly až po 20. roku 

života (Scheuer a Black 2000). Vekovou postupnosťou klavikulárnej osifikácie sa zaoberajú 

početné štúdie. Na určenie stupňa osifikácie mediálnej klavikulárnej epifýzy je z aktuálne 

dostupných zobrazovacích metód najvhodnejšou metóda CT s tenkými rezmi (Schmeling et al. 

2014, Wittschieber et al. 2015). Osifikácia klavikuly sa hodnotí podľa 5-stupňového klasifikačného 

systému (obr. 3). Stupne 2 a 3 môžu byť rozdelené do troch podstupňov (subštádií; obr. 4). Stupeň 

3c indikuje minimálny vek 19 rokov, zatiaľ čo štádium 4 indikuje minimálny vek 21 rokov 

(Schmeling et al. 2016). 
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Obr. 3: Hlavné štádiá osifikácie sternálnej epifýzy klavikuly (Schmeling et al. 2016; štádium 1: 

neosifikovaná epifýza; štádium 2: izolovaná osifikovaná epifýza; štádium 3: čiastočné kostné 

spojenie epifýzy a metafýzy; štádium 4: kompletné spojenie s viditeľnou hranicou medzi epifýzou 

a metafýzou; štádium 5: kompletné spojenie bez viditeľnej epifyzárnej štrbiny) 

Fig. 3: Stages of sternal clavicular epiphysis (Schmeling et al. 2016; stage 1: non-ossified 

epiphysis; stage 2: isolated ossified epiphysis; stage 3: partial bony fusion between epiphysis and 

metaphysis; stage 4: complete bony fusion between epiphysis and metaphysis with definable 

epiphyseal scar; Stage 5: complete bony fusion between epiphysis and metaphysis without visible 

epiphyseal scar) 

 

 
 

Obr. 4: Subštádiá osifikácie sternálnej epifýzy klavikuly (Schmeling et al. 2016; štádium 2a: 

veľkosť osifikovanej epifýzy je maximálne tretina šírky metafýzy; štádium 2b: veľkosť epifýzy je 

medzi 1/3 až 2/3 šírky metafýzy; štádium 2c: veľkosť epifýzy väčšia ako 2/3 šírky metafýzy; 

štádium 3a: maximálne tretina epifýzy je spojená s metafýzou; štádium 3b: epifýza je spojená 

s metafýzou medzi 1/3 až 2/3 šírky epifýzy; štádium 3c: viac ako 2/3 šírky epifýzy sú spojené 

s metafýzou) 

Fig. 4: Sub-stages of sternal clavicular epiphysis (Schmeling et al. 2016; stage 2a: the length of 

ossified epiphysis is maximally one-third the metaphysis width; stage 2b: the epiphysis length is 

between one third and two-thirds [maximum] the metaphysis width; stage 2c: the epiphysis length 

is more than two-thirds the metaphysis width; stage 3a: a maximum of one-third of the epiphyseal 

plate is ossified; stage 3b: between one-third and two-thirds [maximum] of the epiphyseal plate is 

ossified; stage 3c: more than two-thirds of the epiphyseal plate is ossified) 
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Výsledok hodnotenia veku 

Koordinačný expert zhromažďuje výsledky fyzického vyšetrenia, röntgenového vyšetrenia ruky, 

zubného vyšetrenia a prípadne rádiologického vyšetrenia klavikuly na dosiahnutie konečného 

výsledku hodnotenia veku. Rozdiely týkajúce sa veku, ktoré vyplývajú z uplatňovania referenčných 

štúdií pre vyšetrovanú osobu, napríklad v dôsledku rozdielov v etnickej afinite (príslušnosti), 

sociálno-ekonomickom postavení a možných následkov akcelerovaného vývinu alebo vývinových 

porúch, musia byť v posudku odborne interpretované. Posudok by mal zahŕňať aj akékoľvek 

dôsledky, ktoré by tieto parametre mohli mať na odhadovaný vek, a ak je to možné, malo by sa 

uviesť kvantitatívne hodnotenie takéhoto dôsledku (AGFAD 2019). Rozdiely v odhade veku 

rôznymi diagnostickými nástrojmi môžu byť spôsobené možnou endokrinnou poruchou, keďže 

vývin zubov je oveľa menej ovplyvnený týmito poruchami ako kostný vývin. Takýto prípad by si 

vyžadoval ďalšie diagnostické objasnenie (Schmeling et al. 2016). 

 

Postupnosť procedúr pre forenzné posúdenie veku je nasledovná: 

1. Zdravotná anamnéza a fyzické vyšetrenie zamerané na vyhodnotenie vývinu telesných 

znakov a vylúčenie ochorení a liekov ovplyvňujúcich rast a vývin.  

2. Röntgenové vyšetrenie ruky, ako aj zubné vyšetrenie s panoramatickou RTG snímkou 

čeľustí. 

3. Dodatočné CT mediálnej klavikulárnej epifýzy s tenkými rezmi – indikuje sa iba vtedy, keď 

je vývin kostry rúk dokončený. 

4. Zhromaždenie a analýza všetkých zistení na účely konečného posúdenia veku 

koordinujúcim odborníkom. 

 

Význam forenzného hodnotenia veku 
V závislosti od problému, ktorý je potrebné v posudku vyhodnotiť, by správa o hodnotení veku 

mala uvádzať najpravdepodobnejší vek, resp. minimálny vek skúmanej mladej osoby a vyjadrovať 

sa k hodnovernosti vyhodnoteného veku. 

Ak aspoň jedna zo študovaných vývinových charakteristík (fyzický vývin, kostný vývin a zubný 

vývin) nedosahuje stupeň zrelosti (dospelosti), vyhodnotí sa najpravdepodobnejší vek posudzovanej 

osoby. Toto je určené na základe kombinovaných individuálnych zistení a kritického posúdenia 

konkrétneho prípadu. Ak najpravdepodobnejší vek je nad legálne stanoveným vekovým prahom, je 

pravdepodobné, že veková hranica sa prekročila. Keďže v súčasnosti neexistuje žiadna referenčná 

štúdia, ktorá by zhromažďovala všetky relevantné vekové charakteristiky súčasne, nie je možné 

vypočítať štatistické rozpätie kombinovaných vekových hodnotení. Posudzovacia správa by mala 

zabezpečiť, aby sa vyhodnotené rozdiely a štatistické rozpätie parametrov súvisiacich s vekom 

riešili v prospech pre dotknutú osobu, t. j. aby jej poskytla právny prospech v prípade pochybností. 

V prípade, že právne relevantný vekový limit je prekročený s vysokou pravdepodobnosťou – 

"s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou", uplatňuje sa koncept minimálneho veku. Minimálny 

vek je odvodený z vekového minima referenčnej štúdie pre určenú charakteristickú hodnotu; to je 

vek najmladšej osoby v referenčnej populácii, ktorá mala zistenú charakteristickú hodnotu. Ak sa 

skúmali viaceré charakteristiky, uvedie sa najvyšší stanovený minimálny vek. Aplikácia konceptu 

minimálneho veku zabezpečuje, že súdny vek posudzovanej osoby nie je nikdy nadhodnotený, ale 

je obyčajne vždy nižší ako skutočný vek. Ak je stanovený minimálny vek nad vekovým 

obmedzením z právneho hľadiska, tento vek bol prekonaný s pravdepodobnosťou hraničiacou 

s istotou. Ak je určený minimálny vek vyšší ako vek, ktorý udáva skúmaná mladá osoba, ňou udaný 

vek možno prakticky vylúčiť. Ak osobou uvedený vek je nad expertízne určeným minimálnym 

vekom, daný uvedený vek je kompatibilný s expertízne zisteným vekom (Schmeling et al. 2016). 
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Prípad z praxe 

V našej forenzno-antropologickej expertíznej praxi sa tiež stretávame s požiadavkou 

na posudzovanie biologického veku mladých migrantov. V súčasnosti posudzujeme okolo 20 

prípadov ročne. V roku 2018 bolo vyšetrených osem jedincov z Vietnamu a 12 jedincov 

z Afganistanu, medzi ktorými boli dvaja Vietnamci a sedem Afgancov posúdených ako mladší ako 

18 rokov. V roku 2019 sme hodnotili zatiaľ 15 Afgancov a v siedmich prípadoch sa zistil 

biologický vek nižší ako 18 rokov. Pre ilustráciu uvádzame jeden z prípadov, pri ktorom bol 

uplatnený práve koncept minimálneho veku. 

Mladý muž z Afganistanu bol podrobený určeniu biologického veku a k expertíze boli doručené 

rtg snímka ľavej ruky a ortopantografická snímka chrupu. Na RTG snímke ľavej ruky sú viditeľné 

uzatvorené rastové štrbiny proximálnych epifýz proximálnych článkov I. až V. prsta, distálnych 

epifýz II. až V. metakarpu, a sú viditeľné zvyšky po uzatvorení proximálnej epifýzy I. metakarpu 

a distálnych epifýz oboch kostí predlaktia, ako aj proximálnej epifýzy palca. Uvedený nález 

zodpovedá kostnému veku nad 18 rokov (obr. 5). Na OPG snímke chrupu sú viditeľné obidva tretie 

dolné moláre – minimálne prerezané, pričom mineralizácia 3. molára vľavo zodpovedá štádiu F 

(druhej polovici) a dolného 3. molára vpravo štádiu G (prvej polovici; obr. 6). Uvedený nález 

zodpovedá kostnému veku osoby vo vekovom rozpätí 16 až 19 rokov. V prípade, ako je tento 

(ukončený kostný vývin ruky), by bolo vhodné doplniť materiály k expertíznemu hodnoteniu veku 

aj CT snímkou klavikuly, ktorá sa však u nás pre zvýšené náklady bežne nevykonáva. 

Na základe faktu, že vývin zubov je menej ovplyvnený environmentálnymi faktormi ako kostné 

dozrievanie, a vzhľadom na to, že pri určovaní biologického veku je nutné prihliadať na koncept 

minimálneho veku, bol vek uvedeného mladého muža posúdený na menej ako 18 rokov. 

 

 

 
Obr. 5: RTG ľavej ruky mladého muža 

Fig. 5: RTG of  the young man’s left hand 
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Obr. 6: Ortopantogram chrupu mladého muža 

Fig. 6: Orthopantogram of the young man’s dentition 

 

 

Záver 

V článku sa zaoberáme metodikou vyšetrovania veku v prípadoch maloletých migrantov 

bez sprievodu, ktorá má praktický význam aj pre našu forenzno-antropologickú expertíznu prax. 

Uvádzame odporúčania a názory expertov na štandardizáciu metód na forenzné hodnotenie veku. 

Taktiež upozorňujeme na výsledok a význam znaleckého posudku, ktorý musí obsahovať jasné 

vyhlásenia o spoľahlivosti hodnotenia veku s cieľom umožniť rozhodovaciemu orgánu 

(policajnému orgánu alebo súdu) zvážiť akékoľvek pochybnosti tak, aby viedol k priaznivejšiemu 

právnemu výsledku pre dotknuté osoby. 
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