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Abstract: Confirming the presence of frequent TNNT2 gene polymorphism in East Slovak 

hypertrophic cardiomyopathy patients. The results of recent studies confirm genetic and clinical 

heterogeneity of hypertrophic cardiomyopathy and indicate that a lot of gene sequence variants can 

be implicated in hypertrophic cardiomyopathy pathogenesis. The aim of the study was to detect 

sequence variants in exon 9 of TNNT2 gene. Eight sequence variants were detected in the study 

group of 23 East Slovak hypertrophic cardiomyopathy patients by Sanger sequencing method using 

Taqman® reagents. Totally, 83.33% of detected missense variants were predicted to be potentially 

pathogenic. The most frequent confirmed single nucleotide variant was rs3729547 which risk allele 

T (60.87% in patients; 23.91% in control group) is in databases associated with cardiomyopathies. 

This variant was deeply investigated in other population and can be one of cardiomyopathy 

prognostic factors. 

 

Key words: Cardiomyopathy, cardiac troponin T, Sanger sequencing, synonymous variant, Central 

Europe 

 

Úvod 

Hypertrofická kardiomyopatia (HKM) je etiologicky komplexné kardiálne ochorenie týkajúce sa 

primárne kardiomyocytov, s charakteristickou nekoncentrickou, asymetrickou  hypertrofiou 

nedilatovanej ľavej komory srdca (ĽK ≥ 15 mm), zachovanou resp. zvýšenou globálnou systolickou 

funkciou srdca a hemodynamickými abnormalitami (Elliott et al. 2014). HKM patrí k najčastejším 

geneticky podmieneným ochoreniam srdca so stanovenou prevalenciou na úrovni 0,2 % 

v celosvetovej populácii. S ohľadom na oneskorený prejav niektorých mutácií sa predpokladá, že 

prevalencia a incidencia tohto ochorenia môže byť ďaleko vyššia (McNally et al. 2015).  

HKM sa vyznačuje značnou genotypovo-fenotypovou a klinickou heterogenitou a zároveň 

prognostickou nepredvídateľnosťou. Primárnou príčinou ochorenia sú genetické mutácie 11 

kauzálnych génov (MYH7 gén, MYBPC3 gén, TNNT2 gén, TNNC1 gén, TPM1 gén, MYOZ2 gén,  

MYL3 gén, MYL2 gén, ACTC1 gén, TTN gén a TCAP gén) (Olivotto 2009). Jednou z možných 

príčin vzniku HKM sú mutácie v TNNT2 géne, ktoré sú zodpovedné približne za 15 % prípadov. 

TNNT2 gén (1q32.1) kóduje kardiošpecifický proteín, troponín T (cTnT), dôležitý pre reguláciu 

kontraktility srdcového svalu (Li et al. 2013). Úloha genetického testovania u HKM pacientov je 

etiologicky rozhodujúca a genetické varianty predstavujú prediktory rizika rozvoja kardiomyopatií 

obzvlášť v rodinách s identifikovanou primárnou génovou mutáciou (Strauss et al. 2013). 

Cieľom našej štúdie bolo detegovať sekvenčné varianty exónu 9 TNNT2 génu, ktorý sa nachádza 

v oblasti génu kódujúcej komponent troponínového komplexu nevyhnutného pre správnu funkciu 
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kardiomyocytov, u pacientov s diagnostikovanou hypertrofickou kardiomyopatiou z východného 

Slovenska a výsledky porovnať s dátami iných štúdií. 

 

Súbor a metodika 

Vzorky periférnej krvi boli odobrané 23 pacientom (priemerný vek 58,09 ± 15,82 rokov, 13 

mužov a 10 žien) s diagnostikovanou hypertrofickou kardiomyopatiou a 23 probandom (priemerný 

vek 58,23 ± 16,18 rokov, 13 mužov a 10 žien) kontrolného súboru v spolupráci s Kardiocentrom 

v Prešove a súkromnými kardiologickými ambulanciami. Vysokomolekulárna čistá DNA sa použila 

po izolácii komerčným izolačným kitom ReliaPrep
TM

Blood gDNA Miniprep System (Promega, 

USA) na PCR amplifikáciu exónu 9 TNNT2 HKM kandidátneho génu. Amplikóny sa analyzovali 

použitím metódy Sangerovho sekvenovania (zariadenie 3500XL Genetic Analyser; Life 

Technologies, California), s použitím Taqman® reagencií na identifikáciu sekvenčných variantov. 

Molekulárno-genetické analýzy sa vykonali použitím štandardných protokolov a sekvencie 

primerov navrhol softvér Primer3 v. 0.4.0 (http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/). Dáta sa hodnotili 

softvérmi SeqScape v2.7 a Sequencing Analysis v5.4 (Life Technologies, California). Efekt 

jednonukleotidových zámen missense sekvenčných variantov na kódovaný proteín bol analyzovaný 

predikčnými softvérmi (Predict SNP, PhD-SNP, Polyphen2, SIFT a SNAP). Dáta sa štatisticky 

spracovali Fisherovým exaktným testom a χ
2
 testom (p < 0,05). 

 

Výsledky a diskusia 

V  súbore 23 pacientov s diagnostikovanou HKM sme detegovali v exóne 9 TNNT2 génu  

metódou Sangerovho sekvenovania celkovo osem sekvenčných variantov. Všetky potvrdené 

varianty predstavovali jednonukleotidové substitúcie a viedli k missense (75,0 %), nonsense 

(12,5 %) alebo synonymným (12,5 %) aminokyselinovým zámenám v kódovanom proteíne. 

Novodetegované a známe sekvenčné varianty potvrdené v exóne 9 TNNT2 génu sú uvedené 

v tab. 1. 

 

 

Tab. 1: Detegované sekvenčné varianty v exóne 9 TNNT2 génu u HKM pacientov 

Tab. 1: Detected sequence variants in exon 9 of TNNT2 gene in HCM patients 

cDNA AMK Typ Predikčné softvéry HKM KS p < 0,05 

  MT PRED PhD PPH2 SIFT SNAP 

331G>T Glu111* Ns NA NA NA NA NA NA 6 4 NS 

346G>A Glu116Lys Ms DC D B D D B 4 3 NS 

348C>T Ile106Ile Syn NA NA NA NA NA NA 19 5 0,000036 

357G>C Glu107Asp Ms DC B B B B B 7 2 NS 

370A>G Lys124Glu Ms DC D D D D N 6 8 NS 

377A>T Lys114Met Ms DC D B D D D 14 8 NS 

378G>T Lys114Asn Ms DC D D D D D 18 6 0,000397 

403G>A Asp135Asn Ms DC D D B D D 2 5 NS 
AMK – aminokyselinová zámena, B – benigný, cDNA – kódujúca DNA, D – poškodzujúci účinok („deleterious“), DC 

– poškodzujúci účinok („disease causing“), HKM – hypertrofická kardiomyopatia, KS – kontrolný súbor, MT – 

Mutationtaster, Ms – missense variant, NA – neanalyzovaný, NS – nesignifikantný, Ns – nonsense variant, PhD – PhD 

SNP, PPH2 – Polyphen2, PRED – Predict SNP, Syn – synonymný variant 

AMK – amino acid change, B – benign, cDNA – coding DNA, D – deleterious, DC – disease causing, HKM – 

hypertrophic cardiomyopathy, KS – control group, MT – Mutationtaster, Ms – missense variant, NA – not analysed, NS 

– not significant, Ns – nonsense variant, PhD – PhD SNP, PPH2 – Polyphen2, PRED – Predict SNP, Syn – synonymous 

variant 
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Potenciálny efekt všetkých missense sekvenčných variantov sa hodnotil predikčnými softvérmi 

(Predict SNP, PhD-SNP, Polyphen2, SIFT a SNAP). Analýza potvrdila, že účinok 83,33 % 

sekvenčných variantov bol potenciálne patogénny (tab. 1). De novo detegované sekvenčné varianty 

exónu 9 TNNT2 génu si vyžadujú ďalšie podrobnejšie štúdium so zameraním na význam 

v patogenéze hypertrofickej kardiomyopatie a validáciu vo väčšej výskumnej vzorke pacientov. 

V súbore 23 analyzovaných pacientov s HKM bola takmer u všetkých (82,61 % pacientov 

a 26,09 % zdravých kontrol) detegovaná riziková alela T jednonukleotidového polymorfizmu 

rs3729547 (c.348C>T; tab.1). Databázy uvádzajú, že riziková alela je v pozitívnej asociácii 

s kardiomyopatiami. Jednonukleotidový polymorfizmus rs3729547 sa nachádza v kódujúcej 

sekvencii TNNT2 génu dôležitého pre správnu funkciu sarkoméry v kardiomyocytoch (Li et al. 

2013). Predpokladáme, že vysoká frekvencia uvedeného sekvenčného variantu v súbore 

analyzovaných pacientov svedčí o tom, že ide o bežný polymorfizmus (frekvencia minoritnej alely 

v celosvetovej populácii GMAF = 0,3283) detegovaný u pacientov s HKM a môže predstavovať 

potenciálny prognostický marker tohto ochorenia.  

Analýza frekvencií genotypov a alel uvedeného polymorfizmu je predmetom viacerých štúdií (Li 

et al. 2015, Satyanarayana et al. 2013, Jáchymová et al. 2012). Distribúcia genotypov a alel 

sekvenčného variantu rs3729547 bola v našom súbore v Hardy-Weinbergovej rovnováhe (tab. 2).  
 

 

Tab. 2: Distribúcia genotypov a alel sekvenčného variantu rs3729547 TNNT2 génu u pacientov 

s HKM z východného Slovenska. 

Tab. 2: Genotype and allele distribution of TNNT2 gene polymorphism rs3729547 in HCM patients 

from Eastern Slovakia 

Genotypy polymorfizmu rs3729547 

 C/C C/T T/T χ
2 

p (< 0,05) 

HKM  4 (17,39%) 10 (43,48%) 9 (39,13%) 
16.55 0,000255 

Kontrolný súbor 17(73,91%) 1 (4,35%) 5 (21,74%) 

Alely polymorfizmu rs3729547 

 C T χ
2 

p (< 0,05) 

HKM 18 (39,13%) 28 (60,87%) 
12.8631 0,000335 

Kontrolný súbor  35  (76,09%) 11 (23,91%) 

Alelová asociácia OR (95% CI) = 4,9495 (2,0127 – 12,1712) 
 HKM – hypertrofická kardiomyopatia, OR – pomer pravdepodobnosti, χ

2 
– chí-kvadrát test, CI – interval spoľahlivosti 

HKM – hypertrophic cardiomyopathy, OR – odds ratio, χ
2 
– chí-quadrate test, CI – confidence interval 

 

 

Rozdiely v distribúcii genotypov a alel u pacientov a jedincov kontrolného súboru boli štatisticky 

významné na hladine p < 0,05. V našej štúdii sa u HKM pacientov najčastejšie vyskytoval 

heterozygotný genotyp  C/T (43,48 %). Vyššiu frekvenciu genotypu C/T potvrdili vo svojej štúdii 

97 nepríbuzných pacientov s kardiomyopatiou Li et al. (2013). Jáchymová et al. (2012) detegovali 

synonymný variant rs3729547 TNNT2 génu u 41 zo 174 analyzovaných pacientov s hypertrofickou 

a dilatačnou kardiomyopatiou z Českej republiky. Najfrekventovanejší genotyp v ich študovanej 

vzorke bol TT a frekvencia rizikovej alely T bola 65,3 %. Satyanarayana et al. (2013) potvrdili, že 

rs3729547 je bežný polymorfizmus detegovaný u pacientov s hypertrofickou aj dilatačnou 

kardiomyopatiou. Význam polymorfizmu v patogenéze HKM a frekvencia jeho výskytu 

u pacientov s HKM odlišných etnických skupín nie sú objasnené. Pre validáciu asociácie daného 

polymorfizmu s HKM v našej populácii je potrebné analyzovať sekvenčný variant rs3729547 

vo väčšom súbore pacientov. 
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Záver 

V súbore 23 pacientov s HKM sa detegovalo osem sekvenčných variantov (de novo aj známe) 

exónu 9 TNNT2 génu. 83,33 % missense sekvenčných variantov bolo vyhodnotených predikčnými 

softvérmi ako potenciálne patogénne. Zaznamenal sa frekventovaný výskyt sekvenčného variantu 

rs3729547 TNNT2 génu, ktorý môže predstavovať potenciálny prognostický marker u pacientov 

s kardiomyopatiou. Rozdiely medzi frekvenciami genotypov a alel sekvenčného variantu rs3729547 

boli štatisticky signifikantné. Štúdia bola limitovaná počtom pacientov a pre validáciu asociácie 

polymorfizmu s hypertrofickou kardiomyopatiou v našej populácii je potrebné analyzovať 

sekvenčný variant rs3729547 vo väčšom súbore pacientov. 
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Abstract: FTO polymorphism and its relationship to body composition components in Slovak 

women with cardiovascular diseases. The aim of this study was to investigate the variability of the 

FTO rs 17817449 polymorphism (fat mass and obesity associated) in relation to selected body 

composition parameters in the examined sample of 39- to 65-year-old women, which have risk 

parameters for cardiovascular diseases (CVD). The studied sample consists of 243 women; 

87 premenopausal (mean age 46±3.97) and 156 postmenopausal women (mean age 56±4.17). FTO 

polymorphism was detected by PCR-RFLP method. The frequencies of the alleles and genotypes of 

FTO polymorphism were in Hardy-Weinberg equilibrium. The results revealed that FTO gene has 

an impact on diastolic blood pressure in the whole group of women, subjects with GG and GT 

genotype had higher mean values (85.28±15.35; 83.17±8.65) than those with TT genotype 

(80.57±8.21). In premenopausal women significant impact of FTO was recorded on systolic blood 

pressure, subjects with GT genotype (136.35±13.83) and GG genotype (132.48±12.67) had higher 

mean values than those with TT genotype (126.72±18.49). No significant differences 

in postmenopausal women were recorded in observed models.  

  

Key words: FTO polymorphism, cardiovascular complications, menopause, Central Europe 

 

Úvod 

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) patria aj na Slovensku medzi najčastejšie príčiny morbidity 

a mortality. Na komplexnosť ich manifestácie poukazujú genetické polymorfizmy v súčinnosti 

s faktormi prostredia a životného štýlu, čo zároveň vedie k interindividuálnej variabilite. Z toho 

dôvodu má sledovanie asociácií genetických polymorfizmov s faktormi prostredia význam 

pre včasnú detekciu dedičnej predispozície a stáva sa tak dôležitým nástrojom prevencie (Zárate et 

al. 2007, Widimský 2015). Predložená práca sa zaoberá sledovaním genetického polymorfizmu 

rs 17817449 v kandidátnom géne FTO, ktorý je lokalizovaný na dlhom ramienku chromozómu 

č. 16 v pozícii 12.2 (16q12.2), pričom jeho 9 exónov sa nachádza v rozpätí 410,50 kb. Exprimovaný 

je ako vo fetálnych, tak aj v dospelých tkanivách. Vyskytuje sa v tukovom tkanive, mozgu, pečeni, 

v pankrease, ako aj vo svaloch (Dina et al. 2007, Boissel et al. 2009). S vysokou expresiou sa 

nachádza v hypofýze, v nadobličkách a v hypotalame, preto sa predpokladá, že zohráva úlohu 

v hypotalamo-hypofýzovo-adrenalínovom systéme. Biologická funkcia FTO génu je však doposiaľ 

neznáma (Gerken et al. 2007, Hernández-Caballero a Sierra-Ramírez 2014). V 1. intróne génu FTO 

je zaznamenaná prítomnosť polymorfizmu (SNP) T → G (rs 17817449, NM_001080432.2:c.46-

30685T>G), ktorý sa spája s vyššími hodnotami BMI. Prítomnosť alely G vo variante rs 17817449 

sa pokladá za silne asociovanú s obezitou, preto sa o jeho prítomnosti uvažuje ako o rizikovom 

faktore vzniku obezity (Dina et al. 2007, Hinney et al. 2007, Price, Li a Zhao 2008). 
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Súbor a metódy 
Klinický súbor pozostával z 243 žien pochádzajúcich z rôznych oblastí Slovenska vo vekovom 

rozpätí od 39 do 65 rokov, s priemerným vekom 53 ± 6,14 roka, ktoré trpia aspoň jednou 

z vybraných srdcovo-cievnych komplikácii (hypertenzia, ischemická choroba srdca, 

hypercholesterolémia, diabetes mellitus). Na základe menopauzálneho statusu bol súbor žien 

rozdelený do dvoch skupín podľa kritérií WHO (1999), a to na ženy v premenopauze (87 žien 

s priemerným vekom 46 ± 3,97 roka) a na ženy v postmenopauze (156 žien s priemerným vekom 

56 ± 4,17 roka). Do výskumu boli zapojené len tie ženy, ktoré spĺňali podmienky výskumu 

a podpísali informovaný súhlas o vyšetreniach. Zároveň každá zo žien dostala identifikačné číslo, 

vďaka ktorému sa zachovala anonymita probandiek. Telesné zloženie sa zisťovalo prostredníctvom 

BIA analýzy, pomocou ktorej sme zaznamenávali údaje pre hodnoty reaktancie (Xc) a rezistencie 

(Rz). Na analýzu sme použili prístroj BIA 101 (Akern, S. r. l.) a získané údaje sa následne 

spracovali v programe BODYGRAM pre Windows verzia 1.3, Akern, S. r. l. Vlastné vyšetrenie 

a zber údajov sa uskutočnil v spolupráci so všeobecnými lekármi. Genotypizácia bola uskutočnená 

prostredníctvom PCR-RFLP (polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov) metódy. Štatistické 

spracovanie získaných údajov sa realizovalo v programe SPSS verzia 19.0. Normalita získaných 

údajov sa testovala Kolmogorovovým-Smirnovovým testom. Na zistenie Hardyho-Weinbergovej 

rovnováhy sa použil chí-kvadrát test. Súvislosť medzi jednotlivými genotypmi a vybranými 

parametrami s normálnym rozdelením bol zisťovaný pomocou ANOVY (Analysis of Variance) 

a pri parametroch s nie normálnou distribúciou sa použil Kruskal-Wallisov test.  

 

Výsledky a diskusia 

V tab. 1 sú uvedené genotypové a alelové frekvencie polymorfizmu v géne FTO v celom súbore, 

u žien v pre- a postmenopauze. Distribúcia genotypov v celom súbore (χ2 = 1,587; df = 2; 

p = 0,208), ako aj u žien v premenopauze (χ2 = 0,323; df = 2; p = 0,569) a v postmenopauze 

(χ2 = 1,65; df = 2; p= 0,199) je v Hardy-Weinbergovej rovnováhe. V štúdii Hubáček et al. (2008) sa 

medzi českými ženami s priemerným vekom 57,9 ± 7,1 vyskytovalo viac žien s GG (19,2 % vs. 

17,3 %) genotypom, menej žien s GT (47,9 % vs. 54,5 %) genotypom a viac žien s TT genotypom 

(32,9 % vs. 28,2 %) v porovnaní s našimi postmenopauzálnymi ženami, ktorých priemerný vek je 

56 ± 4,17 roka. Podobne aj v štúdii slovenských žien vo veku 39 – 65 rokov sa vyskytovalo viac 

žien s GG (23,9 % vs. 17,3 %) genotypom, menej žien s GT (52,8 % vs. 54,5 %) genotypom 

a menej žien s TT genotypom (23,3 % vs. 28,2 %) v porovnaní s našimi postmenopauzálnymi 

ženami (Benčová et al. 2012).  

Alela G sa vyskytovala v 48 % sledovaného súboru, pričom u žien v premenopauze dosahovala 

vyššie frekvencie (53 %) v porovnaní s postmenopauzálnymi ženami (45 %). V rámci relatívne 

zdravej kaukazoidnej populácie sa zistili nižšie frekvencie pre rizikovú alelu G, a to v štúdiách 

Hubáčka et al. 2008 (42,6 % G; 57,4 % T) a Dlouhej et al. 2012 (42,9 % G; 57,1 % T). 

Vzťah jednotlivých genotypov polymorfizmu v géne FTO s vybranými parametrami telesného 

zloženia a krvného tlaku v celom súbore žien v pre- a v postmenopauze je uvedený v tabuľkách 2, 3 

a 4. Aditívny model zahŕňa všetky tri genotypy polymorfizmu (GG, GT, TT), v dominantnom 

modeli sú zlúčené genotypy zahrňujúce G alelu (GG + GT) a porovnávané s homozygotom (TT), 

kým v recesívnom modeli sa porovnáva homozygotný genotyp (GG) so zvyšnými genotypmi 

(GT + TT). 

Vzťah medzi genotypmi a hladinou diastolického krvného tlaku (tab. 2) sme zistili výpočtom 

dominantného modelu u žien v celom súbore (p = 0,015), pričom GG + GT probandi mali vyššie 

priemerné hodnoty (85,28 ± 15,35; 83,17 ± 8,65) v porovnaní so skupinou TT (80,57 ± 8,21), čo 

znamená, že priemerná hodnota diastolického krvného tlaku stúpa s prítomnosťou rizikovej G alely. 

Probandi s GG genotypom majú v priemere o 4,72 mmHg vyššie hodnoty diastolického krvného 

tlaku v porovnaní  s jedincami bez prítomnosti G alely (TT).  
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Tab. 1: Genotypové a alelové frekvencie polymorfizmu v géne FTO v sledovanom súbore žien 

v pre- a postmenopauze 

Table 1: Genotypes and allele frequencies of polymorphism in the FTO gene in the whole group of 

pre- and postmenopausal women 

GG GT TT G T

50 (20,6 %) 131 (53,9 %) 62 (25,5 %)

23 (26,4 %) 46 (52,9 %) 18 (20,7 %)

27 (17,3 %) 85 (54,5 %) 44 (28,2 %)
Ženy v postmenopauze

243

87

N

156

Celý súbor

Ženy v premenopauze

Genotypy FTO Alelové frekvencie

χ2=1,587; df=2; p=0,208

χ2=0,323; df=2; p=0,569

χ2=1,65; df=2; p=0,199

0,48 0,52

0,53 0,47

0,45 0,55
 

N – počet jedincov, χ
2
 – chí-kvadrát test, df – stupeň voľnosti, p – hodnota významnosti 

N – number of individuals, χ
2
 – chi-quadrate test, df – degree of freedom, p – value of significance  

 

 

 

Tab. 2: Parametre telesného zloženia a krvného tlaku vo vzťahu ku genotypom FTO génu v celom 

súbore žien  

Table 2: Parameters of body composition and blood pressure with respect to the genotypes of the 

FTO gene in the whole group of women 

priemer SD priemer SD priemer SD

SBP (mmHg) 133,360 14,062 136,115 14,477 132,790 18,792 0,307 0,266 0,497

DBP (mmHg) 85,280 15,354 83,168 8,647 80,565 8,210 0,050 0,015 0,312

BCM (kg) 21,902 2,565 21,866 3,166 21,898 3,534 0,877 0,927 0,611

BCM (%) 47,374 2,638 47,820 3,912 47,610 3,795 0,838 0,590 0,689

TBW (l) 36,716 4,704 38,858 32,188 36,308 5,382 0,766 0,981 0,481

TBW (%) 45,986 4,299 46,492 4,995 46,527 5,770 0,813 0,815 0,520

ECW (l) 16,852 3,077 16,544 2,634 16,581 3,219 0,809 0,909 0,518

ECW (%) 45,660 3,243 45,701 2,967 45,500 3,312 0,915 0,679 0,962

ICW (l) 19,864 2,120 19,559 2,267 19,727 2,698 0,717 0,808 0,502

ICW (%) 54,340 3,243 54,299 2,967 54,500 3,312 0,915 0,679 0,962

FM (kg) 34,720 12,156 33,361 12,330 33,774 14,048 0,814 0,984 0,544

FM (%) 41,736 6,945 40,893 7,869 40,684 9,273 0,767 0,710 0,477

FFM (kg) 46,280 4,929 45,661 4,775 45,963 5,985 0,758 0,863 0,522

FFM (%) 58,264 6,945 59,107 7,869 59,316 9,273 0,767 0,710 0,477

MM (kg) 27,430 3,204 27,328 3,832 31,284 30,985 0,867 0,977 0,617

MM (%) 34,540 4,494 35,295 5,085 35,250 5,685 0,661 0,829 0,363

BMR (kcal) 1434,582 108,807 1418,171 117,723 1421,316 129,127 0,707 0,937 0,415

p pCelý súbor N= 50 N= 131 N= 62 p

RMGG GT TTParametre

Genotypy FTO

AM DM

 
N – počet jedincov; SD – smerodajná odchýlka; SBP – systolický krvný tlak; DBP – diastolický krvný tlak; BCM – 

bunková hmota; TBW – celková telesná voda; ECW – extracelulárna voda; ICW – intracelulárna voda; FM – tuková 

hmota; FFM – beztuková hmota; MM– svalová hmota; BMR – hladina bazálneho metabolizmu; AM – aditívny model 

(GG,GT,TT); DM – dominantný model (GG/GT vs. TT); RM – recesívny model (GG vs. GT/TT); p – hodnota 

významnosti 

N – number of individuals; SD – standard deviation; SBP– systolic blood pressure; DBP – diastolic blood pressure; 

BCM – body cell mass, TBW – total body water, ECW – extra cellular water, ICW – intracellular water, FM – fat mass, 

FFM – fat free mass, MM – muscle mass, BMR – basal metabolic rate, AM – additive model (GG,GT,TT); DM – 

dominant model (GG/GT vs. TT); RM – recessive model (GG vs. GT/TT); p – value of significance 
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Vzťah medzi genotypmi a hladinou systolického krvného tlaku (tab. 3) sme zistili 

pri dominantnom modeli u žien v premenopauze (p = 0,034), pričom vyššie priemerné hodnoty boli 

zaznamenané u probandov s GT (136,35 ± 13,83) a GG (132,48 ± 12,67) genotypom v porovnaní 

so skupinou probandov s TT (126,72 ± 18,49) genotypom.  

 

 

Tab. 3: Parametre telesného zloženia a krvného tlaku vo vzťahu ku genotypom FTO u žien 

v premenopauze 

Table 3: Parameters of body composition and blood pressure with respect to the genotypes of the 

FTO gene in premenopausal women 

priemer SD priemer SD priemer SD

SBP (mmHg) 132,478 12,670 136,348 13,831 126,722 18,493 0,063 0,034 0,751

DBP (mmHg) 83,609 7,114 85,804 9,609 80,611 8,658 0,109 0,065 0,683

BCM (kg) 21,909 2,533 22,209 2,606 22,106 2,376 0,783 0,600 0,547

BCM (%) 47,091 2,092 47,309 2,063 47,383 1,913 0,909 0,664 0,870

TBW (l) 36,639 5,331 45,004 53,875 36,911 4,897 0,820 0,863 0,600

TBW (%) 47,565 4,416 46,959 4,624 46,361 5,234 0,717 0,520 0,498

ECW (l) 16,652 3,577 16,909 3,005 16,722 3,090 0,945 0,904 0,791

ECW (%) 45,109 3,589 45,283 3,222 45,106 2,976 0,969 0,890 0,876

ICW (l) 19,987 2,304 20,250 2,375 20,189 2,155 0,905 0,965 0,661

ICW (%) 54,891 3,589 54,717 3,222 54,894 2,976 0,969 0,890 0,876

FM (kg) 31,687 13,292 33,539 12,280 34,533 14,299 0,767 0,639 0,499

FM (%) 39,104 7,336 40,311 7,710 40,939 8,575 0,736 0,618 0,465

FFM (kg) 46,617 5,492 46,928 5,058 46,672 4,863 0,966 0,911 0,848

FFM (%) 60,896 7,336 59,689 7,710 59,061 8,575 0,736 0,618 0,465

MM (kg) 27,417 3,234 27,765 3,264 27,639 3,056 0,872 0,765 0,617

MM (%) 35,852 4,646 35,300 4,793 34,917 4,820 0,815 0,652 0,568

BMR (kcal) 1442,322 118,066 1466,857 125,937 1446,156 110,814 0,677 0,696 0,525

p pŽeny v premenopauze N= 23 N= 46 N= 18 p

RMGG GT TTParametre

Genotypy FTO

AM DM

 
N – počet jedincov; SD – smerodajná odchýlka; SBP – systolický krvný tlak; DBP – diastolický krvný tlak; BCM – 

bunková hmota; TBW – celková telesná voda; ECW – extracelulárna voda; ICW – intracelulárna voda; FM – tuková 

hmota; FFM – beztuková hmota; MM– svalová hmota; BMR – hladina bazálneho metabolizmu; AM – aditívny model 

(GG,GT,TT); DM – dominantný model (GG/GT vs. TT); RM – recesívny model (GG vs. GT/TT); p – hodnota 

významnosti 

N – number of individuals; SD – standard deviation; SBP– systolic blood pressure; DBP – diastolic blood pressure; 

BCM – body cell mass, TBW – total body water, ECW – extra cellular water, ICW – intracellular water, FM – fat mass, 

FFM – fat free mass, MM – muscle mass, BMR – basal metabolic rate, AM – additive model (GG,GT,TT); DM – 

dominant model (GG/GT vs. TT); RM – recessive model (GG vs. GT/TT); p – value of significance 

 

 

V skupine žien v postmenopauze (tab. 4) sa nezistil štatisticky významný vzťah medzi FTO 

genotypmi a parametrami zloženia tela v žiadnom testovanom modeli. Taktiež sa nepreukázal ani 

vzťah medzi genotypmi a hladinami krvného tlaku, čo môže byť zapríčinené práve 

medikamentóznou liečbou hypertenzie v tejto skupine žien. Dá sa iba špekulovať, že varianty FTO 

génu sa vďaka svojej vysokej expresii v hypotalame zapájajú do modulácie a zohrávajú úlohu aj v 

hypotalamo-hypofýzovo-adrenalínovom systéme, ktorý hrá následne aj dôležitú úlohu v regulácii 

krvného tlaku, skutočný mechanizmus však nie je doteraz objasnený (Gerken et al. 2007, 

Hernández-Caballero a Sierra-Ramírez 2014). 
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Tab. 4: Parametre telesného zloženia a krvného tlaku vo vzťahu ku genotypom FTO u žien 

v postmenopauze 

Table 4: Parameters of body composition and blood pressure with respect to the genotypes of the 

FTO gene in postmenopausal women 

priemer SD priemer SD priemer SD

SBP (mmHg) 134,111 15,348 135,988 14,894 135,273 18,549 0,866 0,927 0,631

DBP (mmHg) 86,704 19,923 81,741 7,771 80,546 8,122 0,187 0,129 0,157

BCM (kg) 21,896 2,640 21,680 3,432 21,814 3,932 0,557 0,801 0,280

BCM (%) 47,615 3,047 48,097 4,603 47,702 4,354 0,803 0,547 0,663

TBW (l) 36,782 4,201 35,532 4,078 36,061 5,603 0,358 0,838 0,194

TBW (%) 44,641 3,773 46,240 5,194 46,596 6,031 0,284 0,429 0,122

ECW (l) 17,022 2,637 16,347 2,406 16,523 3,304 0,534 0,979 0,286

ECW (%) 46,130 2,902 45,927 2,814 45,661 3,460 0,805 0,558 0,647

ICW (l) 19,759 1,989 19,185 2,128 19,539 2,893 0,476 0,607 0,362

ICW (%) 53,870 2,902 54,073 2,814 54,339 3,460 0,805 0,558 0,647

FM (kg) 37,304 10,672 33,265 12,428 33,464 14,099 0,334 0,732 0,139

FM (%) 43,978 5,834 41,208 7,981 40,580 9,637 0,211 0,376 0,086

FFM (kg) 45,993 4,482 44,975 4,497 45,673 6,416 0,590 0,619 0,471

FFM (%) 56,022 5,834 58,792 7,981 59,421 9,637 0,211 0,376 0,086

MM (kg) 27,441 3,240 27,091 4,105 32,775 36,749 0,555 0,937 0,290

MM (%) 33,422 4,121 35,293 5,264 35,386 6,050 0,243 0,568 0,093

BMR (kcal) 1427,989 102,072 1391,825 104,647 1411,155 135,774 0,313 0,602 0,221

p pŽeny v postmenopauze N= 27 N= 85 N= 44 p

RMGG GT TTParametre

Genotypy FTO

AM DM

 
N – počet jedincov; SD – smerodajná odchýlka; SBP – systolický krvný tlak; DBP – diastolický krvný tlak; BCM – 

bunková hmota; TBW – celková telesná voda; ECW – extracelulárna voda; ICW – intracelulárna voda; FM – tuková 

hmota; FFM – beztuková hmota; MM– svalová hmota; BMR – hladina bazálneho metabolizmu; AM – aditívny model 

(GG,GT,TT); DM – dominantný model (GG/GT vs. TT); RM – recesívny model (GG vs. GT/TT); p – hodnota 

významnosti 

N – number of individuals; SD – standard deviation; SBP– systolic blood pressure; DBP – diastolic blood pressure; 

BCM – body cell mass, TBW – total body water, ECW – extra cellular water, ICW – intracellular water, FM – fat mass, 

FFM – fat free mass, MM – muscle mass, BMR – basal metabolic rate, AM – additive model (GG,GT,TT); DM – 

dominant model (GG/GT vs. TT); RM – recessive model (GG vs. GT/TT); p – value of significance 
 

Záver      

V predloženej práci sme zistili, že distribúcia alel a genotypov polymorfizmu v FTO géne 

v sledovanom súbore žien je v Hardy-Weinbergovej rovnováhe pričom najvyššie frekvencie boli 

zaznamenané pre genotyp G/T, potom nasledoval genotyp T/T, a najnižšie zastúpenie mal genotyp 

G/G. Alela G sa vyskytovala v 48 % súboru, pričom u žien v premenopauze dosahovala vyššie 

frekvencie v porovnaní s postmenopauzálnymi ženami. Analýzou vplyvu jednotlivých genotypov 

FTO génu sme zistili, že hladiny diastolického krvného tlaku sa signifikantne líšia medzi skupinou 

probandiek GG/GT vs. TT v celom súbore žien, pričom GG + GT probandky mali vyššie priemerné 

hodnoty v porovnaní so skupinou TT. Tiež sme zistili, že hladiny systolického krvného tlaku sa 

signifikantne líšia medzi skupinou probandiek GG/GT vs. TT u žien v premenopauze, pričom 

vyššie priemerné hodnoty sme zaznamenali u probandiek s GT a GG genotypom v porovnaní 

so skupinou probandiek s TT genotypom.  

Mnohé výsledky naznačujú možný vplyv jednotlivých genotypov FTO polymorfizmu 

na parametre zloženia tela, pričom prítomnosť alely G vo variante rs 17817449 pokladajú za silne 

asociovanú s obezitou, ktorá je základným rizikovým faktorom pre vznik kardiovaskulárnych 

ochorení. V našej štúdii sa však zistilo, že jednotlivé zmeny v zložení tela nezávisia od daného 

genotypu v polymorfizme FTO. 
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Abstract: Risk of the development of scoliosis in 7- to 10-year-old Slovak children. The scoliosis 

can be specified as a lateral swelling of the spine, which is one of the most common diseases 

affecting the spine. Diagnosis is quite complicated with regard to the initial stages. Symptoms may 

be indefinite and they may not be seen in time. In the present study, we focused on detecting the 

risk of developing scoliosis in 7- to 10-year-old children (average age of 9.01 years) according to 

the Adams’ testing values, and to determine the erroneous holding of the body according to 

Matthias’ test. These are non-invasive methods commonly used in clinical practice that can easily 

detect the risk of development of scoliosis. We also followed some factors (age, higher body mass 

and higher mass of school bags) that could support the risk of scoliosis and incorrect holding of the 

body. The sample consisted of 94 children – 48 girls and 46 boys. The incorrect holding of the body 

was reported by approximately 13% of the children, while approximately 30% of the children were 

at risk of the development of scoliosis. We did not record intersexual differences in the monitored 

indicators. The risk of the development of scoliosis increased with age, with increasing BMI and 

increasing mass of the school bag. 

 

Key words: clinical anthropology, Adams’ angle, Mathias’ test, BMI, mass of the school bag, 

Central Europe 

 

Úvod 

Chrbtica je telesná os, ktorá sa ohýba, otáča a naťahuje. Jej elementárnou funkciou je práve 

opora a držanie tela. Podľa Repku (2008) zaisťuje vzpriamenú postavu človeka. Deformity chrbtice 

majú rôznorodú podobu a príčiny. Patria do skupín ochorení, ktoré sú často pridružené 

k primárnemu ochoreniu. Žiaci sa už na základných školách vyhýbajú hodinám telesnej výchovy. 

Absentuje tu vzor aktívnych rodičov, čo spôsobuje, že veľká časť obyvateľstva má chybné držanie 

tela, často sprevádzané bolesťami. Väčšinu z nich pripisujeme idiopatickej skolióze, predstavujúcej 

až 85 % prípadov (Vojtaššák 2000). Skoliózu podľa Vojtašáka (2000) môžeme špecifikovať ako 

bočné vychýlenie chrbtice, ktoré patrí medzi najčastejšie ochorenia postihujúce chrbticu. 

Diagnostika je pomerne zložitá, najmä pokiaľ ide o začiatočné štádiá, nakoľko príznaky môžu byť 

neurčité a nemusia byť spozorované včas. V predkladanej štúdii sme sa preto zamerali na zistenie 

percenta výskytu rizika skoliózy a nesprávneho držania tela u detí vo veku 7 až 10 rokov pomocou 

metódy merania Adamsovho uhla skoliometrom a Mathiasovho testu správneho držania tela. Sú to 

neinvazívne metódy bežne používané v klinickej praxi, pomocou nich sa dá jednoducho odhaliť 

riziko vzniku skoliózy. Následne sme sledovali niektoré faktory (vek, vyššiu telesnú hmotnosť 

a vyššiu hmotnosť školských tašiek), ktoré by mohli riziko vzniku skoliózy a zlého držania tela 

podporovať. 
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Súbor a metódy 

Výskum zameraný na zisťovanie rizika vzniku skoliózy sa uskutočnil v Základnej škole 

Žabokreky. Výskumnú vzorku tvorili deti vo vekovom rozpätí od 7 do 10 rokov (s priemerným 

vekom 9,01 rokov). Súbor pozostával z 94 detí – 48 dievčat a 46 chlapcov (tab. 1). 

Pred realizovaním výskumu sa získali informované súhlasy rodičov detí, ktoré sa výskumu následne 

zúčastnili dobrovoľne. Riziko vzniku skoliózy sa určovalo meraním podľa Adamsovho testu 

v hrudníkovej časti (Adams 1985) a správne držanie tela podľa testu Matthiasa (Pastucha 2011). 
Test podľa Matthiasa sa vykonáva u detí od štyroch rokov života. Dieťaťu dáme pokyn, aby zaujalo 

vzpriamený postoj, potom predpaží horné končatiny do 90-stupňovej flexie v ramenných kĺboch 

a v tejto polohe zotrvá 30 sekúnd. Pokiaľ sa po 30 sekundách postoj nezmení, je dieťa schopné 

udržať správne vzpriamené držanie tela. Ak dieťa skloní hlavu k sternu, horná časť hrudnej chrbtice 

ide do retroflexie, ramená sú v protrakcii a brušné svalstvo je ochabnuté, v takom prípade má dieťa 

nesprávne držanie tela. V prípade, že dieťa nie je schopné zaujať správny vstupný postoj, dieťa má 

výrazné nesprávne držanie tela (Pastucha 2011). Pri Adamsovom teste (Adams 1985) je proband 

pri vyšetrení v 90-stupňovom predklone v drieku, päty má pri sebe a dlane s prstami priložené 

k sebe a spustené dolu. Sklon gibu a paravertebrálneho valu meriame skoliometrom, uhol nad päť 

stupňov je suspektný pre skoliózu. Pre výpočet BMI sa merala telesná výška a hmotnosť. Podobne 

sa zisťovala aj hmotnosť školskej tašky. Na stanovenie možnej závislosti medzi Adamsovým uhlom 

a vekom, BMI a hmotnosťou školskej tašky sme použili Pearsonov korelačný koeficient (r – 

pri normálnom rozdelení), príp. Spearmanov korelačný koeficient (rS – ak dáta nemali normálne 

rozdelenie) v programe SPSS vz.17.  

 

 

Tab. 1: Počty dievčat a chlapcov v jednotlivých vekových kategóriách 

Table 1: The number of girls and boys in each age category 

  Dievčatá Chlapci 

7-roční 12 10 

8-roční 14 12 

9-roční 10 12 

10-roční 12 12 

 

 

Výsledky a diskusia 

U detí mladšieho školského veku sme zisťovali zmenu postoja podľa testu Matthiasa, kedy 

postoj nemal byť zmenený po dobu 30 sekúnd. Z tab. 2 vyplýva, že nesprávne držanie tela 

vykazovalo 13,04 % chlapcov a 12,5 % dievčat. Riziku vzniku skoliózy, hodnoteného podľa 

Adamsovho uhla, podliehalo vyššie percento detí – 33,33 % dievčat a 30,43 % chlapcov (tab. 3). 

 

 

Tab. 2: Rozdelenie dievčat a chlapcov podľa správneho držania tela (Mathiasov test) 

Table 2: The distribution of girls and boys according to the correct holding of the body (Mathias’  

test) 

  

Dievčatá Chlapci  

Počet Percento Počet Percento 

Správne 42  87,50 40 86,96 

Nesprávne  6  12,50  6 13,04 

Spolu 48 100,00 46 100,00 
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Tab. 3: Rozdelenie dievčat a chlapcov podľa rizika vzniku skoliózy (Adamsov uhol – AU) 

Table 3: The distribution of girls and boys according to the risk of development of scoliosis 

(Adams’ angle) 

  

Dievčatá Chlapci 

Počet Percento Počet Percento 

AU < 5° 32  66,67 32  69,57 

AU ≥ 5° 16  33,33 14  30,43 

Spolu 48 100,00 46 100,00 

 

 

Janicki a Alman (2007) tvrdia, že deti by mali byť vyšetrené pred desiatym rokom svojho života 

a uvádzajú, že regresia krivky môže súvisieť s vekom. Podľa Vojtašáka (2000) sa táto deformita 

vyskytuje počas rastu a hlavne vo fázach akcelerácie rastu, silnejšia progresia môže vzniknúť 

obzvlášť v puberte. V našej štúdii sme potvrdili štatisticky významnú pozitívnu koreláciu medzi 

vekom a veľkosťou hodnoty Adamsovho uhla iba u chlapcov (p < 0,05; tab. 4). Janicki a Alman 

(2007) následne odporúčajú návštevu špecialistu až pri uhle väčšom ako 10º. 

 

 

Tab. 4: Vzťah medzi vekom a hodnotou Adamsovho uhla (AU) (α = 0,05) 

Table 4: The correlation between age and Adams’ angle (α=0.05) 

  Priemerný vek Priemerné AU r p-hodnota 

Dievčatá  9,00 1,88 0,106 0,472 

Chlapci  9,02 2,43 0,387 0,008 
r – hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu, p-hodnota – najväčšia hodnota, pri ktorej platí, že priemerná 

hodnota veku je nezávislá od priemernej hodnoty Adamsovho uhla 

r – value of the Pearson correlation coefficient, p-value – the highest value at which the mean value of the age is 

independent of the average value of the Adams’ angle 

 

 

Ďalej sme skúmali, či by vyššia telesná hmotnosť mohla vplývať na zvýšené riziko vzniku 

skoliózy. Porovnávali sme preto vzťah medzi hodnotou BMI indexu a hodnotou Adamsovho uhla. 

Naše výsledky naznačujú, že so zvyšujúcou sa hodnotou BMI indexu sa štatisticky významne 

zvyšovala aj hodnota Adamsovho uhla, čiže riziko vzniku skoliózy bolo pri vyššom BMI indexe 

väčšie (p < 0,05; tab. 5). Je však potrebné zdôrazniť, že v našom súbore 7- až 10-ročných detí malo 

nadmernú telesnú hmotnosť (nad 90. percentil) iba 17,39 % dievčat a 13,04 % chlapcov a hodnoty 

Adamsovho uhla neprekročili hodnotu 8°, preto by bolo vhodné túto koreláciu potvrdiť ako 

vo väčšej vzorke detí v jednotlivých vekových kategóriách, tak aj u detí s vyšším rizikom vzniku 

skoliózy na základe hodnotenia Adamsovým testom. 

 

 

Tab. 5: Vzťah medzi hodnotou BMI a hodnotou Adamsovho uhla (AU) (α = 0,05) 

Table 5: The correlation between BMI and Adams’ angle (α=0.05) 

  Priemerné BMI Priemerné AU r p-hodnota 

Dievčatá  17,31 1,88 0,549 0,000 

Chlapci  19,97 2,43 0,494 0,000 
r – hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu, p-hodnota – najväčšia hodnota, pri ktorej platí, že priemerná 

hodnota BMI indexu je nezávislá od priemernej hodnoty Adamsovho uhla 

r – value of the Pearson correlation coefficient, p-value – the highest value at which the average BMI is independent of 

the average value of the Adams’ angle 

 



14 

Ako posledný faktor, ktorý by mohol vplývať na riziko vzniku skoliózy, sme hodnotili faktor 

hmotnosti školských tašiek. Z hodnôt získaných meraním hmotností školských tašiek sme dospeli 

k výsledku, že deti, u ktorých bolo zistené riziko vzniku skoliózy (AU ≥ 5°), mali tašky ťažšie, ako 

tašky detí, ktoré nie sú vystavené tomuto riziku (AU < 5°; tab. 6). Tento fakt potvrdila aj štatisticky 

významná pozitívna korelácia hmotnosti školských tašiek s hodnotou Adamsovho uhla (p < 0,05, 

tab. 7). Priemerné hodnoty školských tašiek u chlapcov aj dievčat boli približne rovnaké (tab. 7). 

Kabátová et al. (2012) dospela k podobným záverom, avšak hmotnosť školských tašiek bola 

v priemere vyššia (maximálna 8,9 kg u 8-ročných dievčat). Autorka dodáva, že odporúčaná 

hmotnosť školských tašiek v nižších ročníkoch je len 2,5 kg a vo vyšších ročníkoch do 5 kg. 

Všeobecne platné odporučenie je, aby hmotnosť školskej tašky neprevyšovala 10 % hmotnosti 

žiaka (Kabátová et al. 2012). 

 

 

Tab. 6: Priemerná hmotnosť školských tašiek (kg) u detí s rizikom vzniku skoliózy hodnotenom 

podľa Adamsovho uhla 

Table 6. The average mass of school bags (kg) in children at risk of the development of scoliosis 

according to Adams’ angle 

  Dievčatá  Chlapci  

Priemer hmotnosti školských 

tašiek u detí s AU ≥ 5° 5,23 6,00 

Priemer hmotnosti školských 

tašiek u detí s AU < 5° 4,51 4,63 
deti s AU ≥ 5° - deti s rizikom vzniku skoliózy, deti s AU < 5° - deti bez rizika vzniku skoliózy 

children with AU≥5 ° - children at risk of developing scoliosis, children with AU<5° - children without the risk of the 

development of scoliosis 

 

 

Tab. 7: Vzťah medzi hmotnosťou školskej tašky a hodnotou Adamsovho uhla (AU) (α = 0,05) 

Table 7. The correlation between mass of school bag and Adams’ angle (α=0.05) 

  Priemer hmotnosti tašky Priemerné AU r p-hodnota 

Dievčatá  4,75 1,88 0,333 0,020 

Chlapci  5,05 2,43 0,529 0,000 
r – hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu, p-hodnota – najväčšia hodnota, pri ktorej platí, že priemerná 

hodnota hmotnosti školskej tašky je nezávislá od priemernej hodnoty Adamsovho uhla 

r – value of the Pearson correlation coefficient, p-value – the highest value at which the average value of the mass of 

the school bag is independent of the average value of the Adams’ angle 

 

 

Záver 

Diagnostika skoliózy je pomerne zložitá, pokiaľ ide o začiatočné štádiá, nakoľko príznaky môžu 

byť neurčité a nemusia byť spozorované včas. V našej štúdii sme na základe merania Adamsovho 

uhla potvrdili takmer 30-percentné riziko vzniku tohto ochorenia u detí vo veku 7 až 10 rokov. 

Riziko vzniku skoliózy sa zvyšovalo vekom, so zvyšovaním hodnoty BMI a nakoniec aj 

so zvyšujúcou sa hodnotou hmotnosti školskej tašky. Aj keď naša štúdia má pilotný charakter 

a bolo by žiaduce jednotlivé závery potvrdiť na väčšej vzorke detí, 30-percentný výskyt rizika 

vzniku skoliózy vo vekovej skupine 7- až 10-ročných detí pokladáme za alarmujúce. Bolo by preto 

vhodné, aby rodičia začali kontrolovať a zámerne korigovať hmotnosť školskej tašky svojich detí, 

a to spôsobom eliminovania nepotrebných vecí, čím by aspoň čiastočne pomohli predchádzať 

deformitám chrbtice. 
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Abstract: Dilated cardiomyopathy (DCM) is a genetically heterogeneous disease, one of the 

leading causes of heart failure and sudden cardiac death. A large number of genetic studies have 

been performed using different approaches to identify the genetic basis of DCM. The genetics of 

DCM is complex and therefore next generation sequencing (NGS) strategies are essential when 

providing genetic diagnostics. The aim of our study was evaluation of genetic profile of NGS 

analyses of genes associated with autoimmune diseases in the survey of 19 Slovak patients with 

DCM. Genomic DNA was isolated from peripheral blood according to the standard protocol 

following the manufacturer’s recommendations. Next generation sequencing analyses were 

performed using Life Technologies SOLID
®
/5500 sequencing platform. DNA sequence variants 

were confirmed by Sanger sequencing. Sequencing analyses revealed except for common variants 

also the presence of “rare” variants. The results of our study reflect necessity of complex evaluation 

of genomic variants of genes associated with autoimmune diseases in patients with dilated 

cardiomyopathy as a part of NGS genetic testing.  

 

Key words: next generation sequencing, dilated cardiomyopathy, autoimmune diseases, candidate 

genes, sequence variants, Central Europe 

 

Introduction 

According to the position statement of the European Society of Cardiology, dilated 

cardiomyopathy (DCM) is defined as left ventricular dilatation and dysfunction in the absence of 

abnormal loading conditions or coronary artery disease, sufficient to cause global systolic 

impairment (Elliott et al. 2008). DCM is a genetically heterogeneous disease, known to be one of 

the leading causes of heart failure and sudden cardiac death.  

Ethiopathogenesis of dilated cardiomyopathy is not fully elucidated; the possible causes include 

various infectious agents, especially viral, toxic, alcoholic, nutritional, metabolic, endocrine, and 

genetic conditions (Mestroni 2009).  

Genome-wide association studies (GWAS) have revealed a number of genes associated with 

DCM (Matkovich et al. 2010, Villard et al. 2011, Cappola et al. 2011, Meder et al. 2014). The 

spectrum of genes linked to DCM is broad. More than 50 genes have been detected in connection 

with DCM, most of which encode cytoskeleton, sarcomere, nuclear membrane or regulatory 

proteins (Buyandelger et al. 2015, Table 1). 
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Table 1: Genes linked to dilated cardiomyopathies (modified according to Hershberger et al. 2009) 

 

Gene 

  

Gene product Locus Frequency 

LMNA   Lamin A/C   1q21.2   4–8% 

MYH7   β-Myosin heavy chain 14q12   4–6% 

TNNT2   Cardiac troponin T   1q32   3% 

SCN5A   Sodium channel   3p21   2–3% 

MYH6   α-Myosin heavy chain 14q12   2–3% 

DES   Desmin   2q35 <1–1% 

TNNI3   Cardiac troponin I 19q13.4 <1% 

TCAP   Titin-cap or telethonin 17q12 <1–1% 

TPM1   α-tropomyosin 1 15q22.1 <1% 

 

 

Due to large cohorts to investigate, large number of causative genes and high rate of private 

mutations, mutational screening of cardiomyopathies requires the use of extremely sensitive and 

specific detection methods. Recent technical advances by introduction of next generation 

sequencing (NGS) technologies provide new possibilities of molecular diagnostics of DCM. 

In patients with DCM, abnormalities of both cellular and humoral immunity are detected. It is 

assumed that viral components can be incorporated into cardiac sarcolema, resulting in antigenic 

mimetism (surface similarity) conditioning immune responses which lead to cardiac damage. On 

the basis of previous studies, it is assumed that detected antibodies are probably the result, not the 

cause of cardiac damage. The association with Class II human leukocyte antigens (DR4) suggests 

their possible role in immunomodulation of DCM (Carlquist et al. 1996; Bogomolovas et al. 2016). 

Findings of associations in HLA system in patients with DCM confirm the importance of 

autoimmune processes in development of DCM. The observation of our study was focused on 

analyses of genes affecting the immune system – the genes associated with autoimmune diseases, 

which can be associated with DCM. 

 

Subjects and methods    

The aim of our study was to analyse the genome of patients with clinical diagnosis of dilated 

cardiomyopathy using the whole exome sequencing. Analysed survey included Slovak patients with 

clinical diagnosis of dilated cardiomyopathy (n=19; 12 males, 7 females, age range 29–71 years). 

Written informed consent was obtained from all patients. 

An amount of at least 2.5 μg of genomic DNA at a minimum concentration of 50 ng/μl extracted 

from patients was used for whole exome sequencing (WES). Genomic DNA was isolated from 

peripheral blood according to the standard protocol of the commercial kit used (Promega). Exome 

enrichment was performed by using the Nimblegen sequencing kit of EZ Human Exome Library 

v2.0 (Roche) and 2.5μg of genomic DNA. Exam libraries were sequentially sequenced in paired 

end mode (75 plus 25 bp). Next generation sequencing analyses were performed using DNA 

sequencing system SOLiD™ 5500 (Applied Biosystems). Relevant DNA sequence variants were 

confirmed by Sanger sequencing using standards protocols. Polymorphisms and mutations were 

identified and analyzed using GATK version 2.1, Life Scope version 2.5.1, Enlis Genome Research 

software, and ANNOVAR, Mupro. Synonymous and noncoding region mutations were excluded, 

and the remaining coding region variations (SNPs) were considered putative pathogenic mutations. 

Putative pathogenic mutations were analyzed computationally using the PolyPhen-2, SIFT, and 

MutationTaster algorithms. The putative novel pathogenic variants that were reported neither in the 

1000 Genome project database nor in the NCBI dbSNP database were further confirmed. 

 



18 

Results 

NGS analyses in the survey of unrelated patients with clinical diagnosis of DCM disclosed 105 

376 sequence variants, 94% of them were single nucleotide sequence variants, 6 % of sequence 

variants represent insertions and deletions. Among the 103 non-synonymous variants, three 

sequence variants (rs34580776, rs41277370, rs942077) where predicted to be "damaging” 

associated with cardiomyopathy (SIFT score 0–0.5), other sequence variants were of uncertain 

significance. 

Due to the fact that patients with DCM exhibit disturbance of the humoral and cellular 

component of the immune system (the presence of cardiac antibodies against myocardial 

molecules), our analyses were targeted on the genes influencing the immune system in a causal 

relationship to autoimmune diseases. The causal relationship to DCM has so far been confirmed in 

connection with antibodies against the adrenergic ADRB receptor (Wang et al. 2015). Analyses in 

our study therefore were focused on detection of mutations in the CANX chaperone gene on 

chromosome 16 and revealed the presence of novel mutation localized on position: 179149859 

(G/C), in the NCBI dbSNP database still not listed. NGS analyses confirm the presence of 

polymorphisms: rs1042713 and rs102714 in ADRB1 receptor gene. Subsequent molecular-genetic 

analyses of genes encoding molecules of PRR family (genes for Pattern recognition receptors) in 

patients with DCM detected the following "missense" sequence variants of genes encoding 

molecules of PRR family: 

• rs2066847 in the NOD2 gene 

• rs4986791 in the TLR4 gene 

• rs11466653 in the TLR10 gene 

• rs11096957 in the TLR10 gene 

• rs3775291 in the TLR3 gene 

• rs306457 in the NLRP8 gene 

• rs17711239 in the NLRP13 gene. 

NGS sequencing analyses of genes in relation to autoimmune diseases in analysed survey of 

Slovak patients with clinical diagnosis of DCM revealed “rare” variants (Table 2). 

 

Table 2: Sequence variants of autoimmune diseases genes in Slovak patients with dilated  

cardiomyopathy 

 

Gene Nucleotide 

substitution 

MAF* SNP** 

HCP5 T>G 0.03 rs2395029 

TNFAIP3 T>G 0.04 rs2230926 

IFIH1 C>A 0.006 rs35744605 
 

*MAF – minor allele frequency, ** single nucleotide polymorphism 

 

 

Discussion 

DCM are a genetically heterogeneous group of complex diseases of polygene origin and their 

genetic determinations are challenging. A large number of genetic studies have been performed 

using different approaches to identify the genetic basis of cardiomyopathies. NGS technologies 

allows sequential reading of short sequence regions with a very high density, which allows the 

reconstruction of the entire sequence of parallel computer processing, resulting in a significant 

increase of specificity and sensitivity analyses in comparison with conventional sequencing 

methods (Rodríquez et al. 2009). Molecular analyses by conventional methods are due to the strong 

genetic and allelic heterogeneity time-consuming, expensive and difficult to be implemented in 
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routine molecular laboratories. New NGS methods are highly efficient and fast high-throughput 

mutation detection method that is ready to be deployed in clinical laboratories. NGS technologies 

currently have enormous potential for use in several areas of biomedical research (Voelkerding et al. 

2010, Millat et al. 2014). 

In analysed NGS data set of sequence variants of genes associated with autoimmune diseases in 

our study occurrence of polymorphisms in ADRB1 receptor gene, rs1042713 and rs1042714 (amino 

acid positions 16 and 27) were observed. The rs1042713 polymorphism affects the glycosylation of 

the extracellular domain. Both detected polymorphisms rs1042713 and rs1042714 reduce the 

stability of the receptor molecule (MU for Neural Network Analysis). On the basis of protein 

conformational analysis, it is clear that the protein is marginally stable under native in the natural 

conformation, and its tertiary structure has a tendency to change (Wang et al. 2015). Studies 

performed in "in vitro" conditions confirm the presence of detected polymorphisms in connection 

with the change in location of the ADRB receptor in the plasma membrane of cells and subsequent 

interaction with the receptor agonist (Drysdale et al. 2000). Findings of associations in HLA system 

in patients with clinical diagnosis of DCM confirm the importance of autoimmune processes in 

development of dilated cardiomyopathies. 

Next generation sequencing analyses in our study revealed the presence of novel mutation of 

CANX gene, significance of detected mutation was assessed using the Ingenuity sequencing 

program as a mutation affecting the functionality of the CANX chaperone molecule necessary for 

normal adrenergic receptor activity (SIFT score 0.01). Based on previous studies these findings are 

considered to be sequence variants influencing sensitivity to autoimmune diseases (Liu et al. 2008, 

Han et al. 2009, Nejentsev et al. 2009). Clarification of clinical significance of detected variant 

requires further detailed analyzes including functional studies. 

Implementation of novel techniques such as NGS allows identification of a novel genetic 

variants and mutations that regulates gene expression and cooperation between genetic and 

epigenetic disease mechanisms in the heart failure. Molecular biological research contributes to the 

creation of comprehensive view of genetic conditionality of cardiomyopathies.  

 

Conclusion 

The rapid development of DNA sequencing technologies provides opportunities for 

identification of pathogenic mutations. The results of our study reflect the findings that genetic 

testing is not only limited by an imperfect detection rate, but in our experience, the probability of 

finding variants of uncertain significance. Molecular-genetic testing often identifies novel DNA 

sequence variants for which pathogenicity is unresolved and requires more detailed analyses.  
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Abstract: Association of AMELX gene single nucleotide polymorphism with dental caries in Slovak 

children. In the study we aimed to elucidate the association of genetic background with individual 

average DMF index values students from the Slovak major ethnic and the Roma minor ethnic. The 

distribution of the genotypes of single-nucleotide polymorphism rs17878486 of AMELX gene in 

Roma and non-Roma children as well as the association of this polymorphism with the 

development of dental caries were being investigated. The study group consisted of 167 probands. 

The greater part of the study deals with the issue of the association of genotypes with the average 

cariosity index values. Genomic DNA was extracted and purified from buccal swab by the 

commercial kit NucleoSpin®Tissue. Genotyping was performed using the TaqMan® SNP 

Genotyping Assay Mix. When the average DMF index values in two study groups were compared, 

the results pointed out the statistically significantly higher occurrence of dental caries in the Slovak 

major ethnic. The association analysis showed the expected highest average DMF index values in 

mutant homozygous genotype CC in the whole group, in the Slovak major ethnic and the Roma 

minor ethnic. In these groups, the trend of the highest average value in homozygous mutant 

genotype CC could be observed, however, no significant importance could be proved in the study 

groups. 

 

Key words: amelogenin, Slovak children, DMF Index, genotyping 

 

Úvod 

Orálne zdravie je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia jedinca. Väčšina orálnych ochorení 

má komplexný charakter a vyplýva z infekčných mikrobiálnych agensov, vrodených 

a environmentálnych faktorov (Lukáčová 2007). Stav chrupu sa v celosvetovom meradle vyjadruje 

pomocou indexu DMF (decayed – missed – filled). Na Slovensku sa na hodnotenie stavu chrupu 

používa index KPE, ktorý udáva frekvenciu postihnutých zubov (súčet kariéznych, plombovaných 

a extrahovaných zubov). Najrozšírenejšie je používanie indexu KPE v percentuálnej forme podľa 

vzorca I = (KPE/32) x 100, ktorým sa stanovuje percentuálny výskyt kariéznych, plombovaných 

a extrahovaných zubov (Lukáčová 2007). 

S použitím nových genetických techník dochádza k zlepšeniu pochopenia vzťahov medzi 

genetickými rizikovými faktormi zubného kazu a expresiou fenotypu jedinca (Darshana, Veeara 

a Nandita 2014). Kandidátne gény, ktoré sú zapojené do procesu vzniku zubného kazu, musia mať 

známu sekvenciu a expresiu v súlade s biológiou zubného kazu a musia byť zapojené do procesu 

mineralizácie skloviny (Slayton, Cooper a Marazita 2005).  

Kandidátne gény, u ktorých je dokázaná asociácia so vznikom zubného kazu, sú AMELX – gén 

kódujúci amelogenín, AMB – gén kódujúci ameloblastín, TUFT1 – gén kódujúci tuftaleín a ENAM 

– gén kódujúci enamelín (Slayton, Cooper a Marazita 2005). Genetická náchylnosť k zubnému kazu 

sa prejavuje hlavne v posteruptívnom zrení skloviny. Následne je možné predpokladať, že mutácie 

génu AMELX v mikroštruktúrach skloviny môžu zvýšiť individuálnu citlivosť zuba v ďalšom 

vývoji skloviny (Cho et al. 2014). Gén kódujúci amelogenín patrí medzi gény, ktoré asociujú 
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so vznikom zubného kazu. Molekulárna lokalizácia ľudského génu AMELX je viazaná na krátke 

rameno X chromozómu Xp22.31–p22.1 (GeneCards 2016). V géne AMELX sa nachádza 

polymorfizmus rs17878486. Ide o jednonukleotidový polymorfizmus, kde v exóne 8 na pozícií 

7416 (C7416T) dochádza k zámene cytozínu za tymín (C → T) (Patir et al. 2008). Pri spomínanom 

polymorfizme nedochádza k zmene substitúcie aminokyselín (Kang et al. 2011). Polymorfizmus 

rs17878486 génu AMELX generuje tri typy genotypov: TT – homozygotný pre ancestrálnu alelu T, 

heterozygotný TC a CC – homozygotný pre rizikovú alelu C. Pre skúmaný polymorfizmus sa 

distribúcie genotypov medzi etnikami líšia, pričom etnická príslušnosť ovplyvňuje prevalenciu 

zubného kazu, čoho príkladom je ázijská alebo africko-americká populácia, ktorá má vyšší výskyt 

zubného kazu ako kaukazská populácia (Kang et al. 2011). 

 

Súbor a metodika 
Skúmaný súbor tvorilo 167 detí (93 rómskych a 74 nerómskych) z východného Slovenska 

vo veku 6 – 14 rokov. Z celkového počtu probandov tvorilo výskumnú vzorku 88 dievčat a 79 

chlapcov. Od všetkých probandov sa získal informovaný súhlas podpísaný zákonným zástupcom. 

Kazivosť dočasného a trvalého chrupu sa hodnotila pomocou indexu KPE (t. j. priemerná 

hodnota na jedného jedinca, súčet počtu kazov K, zubov s výplňou P a extrahovaných zubov E). 

Index kazivosti chrupu každého dieťaťa poskytol probandov stomatológ.  

Genomická DNA sa extrahovala a purifikovala z bukálneho steru, pomocou komerčného kitu 

NucleoSpin
®
Tissue s použitím štandardného protokolu. Genotypovanie sa vykonalo použitím 

TaqMan
® 

SNP Genotyping Assay Mix (C___2190967_10).Genotypy polymorfizmu rs17878486 

sa stanovili metódou real-time PCR.  

Pri spracovaní dát sa použil štatistický software IBM SPSS verzia 20. Na vyhodnotenie údajov 

sme použili test ANOVA. Z alelových frekvencií sme pomocou Hardy-Weinbergovho zákona 

vypočítali očakávané genotypové frekvencie. Rozdiel medzi očakávanými a zistenými frekvenciami 

sme porovnali χ
2
-testom. Tak sme overili Hardy-Weinbergovú rovnováhu sledovanej populácie. 

Kritériom pre štatistickú významnosť pre všetky testy bolo p < 0,05. 

  

Výsledky a diskusia 
V základnej deskriptívnej charakteristike súboru vzhľadom na index KPE sme porovnávali 

jednotlivé hodnoty indexu kazivosti medzi majoritnou a minoritnou populáciou detí (tab. 1). 

Hodnoty indexu KPE v majoritnej populácii sa pohybovali od 3 do 15, čo je veľmi prekvapivý 

výsledok, nakoľko životný štýl a nutričný režim v tejto skupine je na vyššej ekonomickej 

a sociálnej úrovni ako v minoritnej populácii. V rómskej skupine probandov (n = 93) bola najvyššia 

hodnota indexu kazivosti KPE = 2, pričom až 90,3 % rómskych detí malo nulový index určujúci 

kazivosť. V tomto prípade je zarážajúci fakt, že aj napriek ekonomicky a sociálne výhodnejším 

podmienkam pre dieťa majoritnej populácie majú nerómske deti chrup v  horšom stave ako rómske 

deti. Príčinou je nadmerné množstvo konzumácie sladkostí a sladených nápojov, ktoré obsahujú 

jednoduché cukry napomáhajúce vzniku kariézneho procesu. 

Zistené hodnoty indexu KPE sme následne porovnávali medzi populáciou rómskych 

a nerómskych detí. Priemerná hodnota KPE indexu v minoritnej populácii bola 0,14 

a u nerómskych detí 2,41 – ako to dokumentuje tab. 2. Z tohto výsledku vyplýva, že deti majoritnej 

populácie majú štatisticky významne vyšší výskyt zubného kazu (p < 0,05). 

Genetickou analýzou sme detegovali zastúpenie jednotlivých genotypov polymorfizmu 

rs17878486 génu AMELX. Najviac zastúpený genotyp v celom analyzovanom súbore bol 

homozygotný genotyp TT (68,2 %), ďalším bol genotyp heterozygotný TC (23,9 %) a najmenej 

zastúpený bol homozygotný rizikový genotyp CC (7,7 %). Frekvencia rizikovej alely C dosahovala 

20,0 %. Distribúcia genotypov polymorfizmu rs17878486 génu AMELX v celom analyzovanom 

súbore nebola v Hardy-Weinbergovej rovnováhe (tab. 3). 
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Tab 1: Distribúcia hodnôt indexu KPE v sledovanom súbore, v minoritnej a majoritnej populácií 

Table 1: The distribution of the DMF index values in whole study group, in the Slovak major ethnic 

and the Roma minor ethnic 

KPE 

(DMF) 
0 1 2 3 4 5 7 8 9 15 spolu 

RN
 

n 107 14 15 12 10 3 1 2 2 1 167 

% 64,1 8,4 9,0 7,2 6,0 1,8 0,6 1,2 1,2 1 100 

R 
n 84 5 4 - - - - - - - 93 

% 90,3 5,4 4,3 - - - - - - - 100 

N
 

n 23 9 11 12 10 3 1 2 2 1 74 

% 31,1 12,2 14,9 1,2 13,5 4,1 1,4 2,7 2,7 1,4 100 

KPE – hodnota indexu kazivosti, RN – celý súbor, R – minoritná populácia, N – majoritná populácia, n – počet 

probandov 

DMF – values of index cariosity, RN – study group, R – minority population, N – majority population, n – the number 

of probands 

 

Tab. 2: Porovnanie priemerných hodnôt indexu KPE v celej populácií, samostatne v majoritnej 

a minoritnej populácií 

Table 2: Comparison of average DMF index values in whole study group, in the Slovak major 

ethnic and the Roma minor ethnic 

R/N n 
Priemerná 

hodnota 
p 

R 93 0,14 

0,0000 N 74 2,41 

SPOLU 167 1,14 

n – množstvo probandov, p – štatistická významnosť, R – celá minoritná populácia, N – celá majoritná populácia. 

n – the number of probands, p – statistics significance, R – whole minority population, N – whole majority population 

 

V majoritnej populácii detí bol najviac zastúpený homozygotný genotyp TT (64,8 %). Najmenej 

zastúpený bol homozygotný rizikový genotyp CC (8,1 %), pričom frekvencia rizikovej alely C 

dosahovala 22 %. Distribúcia genotypov polymorfizmu rs17878486 génu AMELX v majoritnej 

populácii bola v Hardy-Weinbergovej rovnováhe. 

V minoritnej populácii bol najviac zastúpený homozygotný genotyp TT (70,9 %). Najmenšie 

zastúpenie mal homozygotný rizikový genotyp CC (7,5 %), pričom frekvencia rizikovej alely bola 

18 %. Distribúcia genotypov polymorfizmu rs17878486 génu AMELX v minoritnej populácii 

nebola v Hardy-Weinbergovej rovnováhe. 

Asociácie polymorfizmu rs17878486 génu AMELX s jednotlivými hodnotami indexu KPE 

(index kazivosti) prezentuje tab. 3. Jedným z cieľov prezentovanej štúdie bolo dokázať asociáciu 

polymorfizmu rs17878486 génu AMELX so vznikom zubného kazu, konkrétne asociáciu 

homozygotného genotypu CC. V rizikovom genotype CC sme tak očakávali najvyššie priemerné 

hodnoty indexu KPE. 
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Tab. 3: Distribúcia genotypov polymorfizmu rs17878486 génu AMELX v celom súbore, 

v majoritnej a minoritnej populácii 

Table 3: The distribution of genotypes of the polymorphism rs17878486 AMELX gene in whole 

study group, in the Slovak major ethnic and the Roma minor ethnic 

Genotyp TT TC CC p (χ2) f 

alely 

C 

f 

alely 

 n Fg n Fg n Fg T 

 RN 114 0,683 40 0,239 13 0,077 0,0015 0,2000 0,8000 

 N  48 0,648 20 0,270 6 0,081 0,0813 0,2200 0,7800 

R  66 0,709 20 0,215 7 0,075 0,0068 0,1800 0,8200 

TT – homozygotný genotyp pre ancestrálnu alelu T, TC – heterozygotný genotyp, CC – homozygotný genotyp 

s rizikovou alelou C, p – štatistická významnosť stanovená χ2 testom, Fg – frekvencia genotypu, f – frekvencia, n – 

počet jedincov populácie, RN – celý súbor, N – majoritná populácia, R – minoritná populácia 

TT – homozygous genotype for ancestral allele T, TC – heterozygous genotype, CC – homozygous genotype with mutant 

allele C, p – statistical significance determined by χ2 test, Fg – frequency of genotype, f – frequency, n – the number of 

individuals of the population, RN – study group, N – majority population, R – minority population 

 

 

Niektoré zahraničné štúdie dokázali asociáciu rizikového genotypu CC so vznikom zubného 

kazu (Kang et al. 2011), preto sme aj v našom výskume očakávali najvyššie priemerné hodnoty 

u jedincov s homozygotným genotypom CC. Hoci v celom súbore bola najvyššia priemerná 

hodnota indexu KPE práve u jedincov s rizikovým genotypom CC (1,46), štatistické vyhodnotenie 

nepreukázalo signifikantné rozdiely. 

Podobne tak pri analýze celého súboru, ako aj v súbore majoritnej populácie sme zistili najvyššiu 

priemernú hodnotu indexu KPE u nositeľov homozygotného rizikového genotypu CC (3,00). Druhú 

najvyššiu priemernú hodnotu indexu KPE sme zaznamenali u probandov s homozygotným 

genotypom TT (2,58), pričom sme nezistili signifikantný rozdiel (tab. 4). 

Pri asociácii genotypov s indexom KPE v minoritnej populácii sme zaznamenali najvyššiu 

priemernú hodnotu ukazovateľa kazivosti (0,15) u nositeľov homozygotného genotypu TT. 

Nositelia homozygotného rizikového genotypu CC mali druhú najvyššiu priemernú hodnotu (0,14). 

V prezentovaných výsledkoch minoritnej populácie sa nezistil signifikantný rozdiel (p < 0,05; 

tab. 4). 

 

Tab. 4: Asociácia genotypov s indexom KPE v celom súbore, osobitne v majoritnej a minoritnej 

populácii 

Table 4: The association of genotype with the mean value of DMFT index in whole study group, in 

the Slovak major ethnic and the Roma minor ethnic 

 Celý súbor Majoritná 

populácia 

Minoritná 

populácia 

Genotyp x n p x n p x n p 

TT 1,18 114  2,58 48  0,15 66  

TC 0,95 40 0,729 1,80 20 0,477 0,10 20 0,909 

CC 1,46 13  3,00 6  0,14 7  
n – počet jedincov, p  – štatistická významnosť, x – priemerná hodnota, TT – homozygotný genotyp s ancestrálnou 

alelou T, TC – heterozygotný genotyp, CC – homozygotný genotyp s rizikovou alelou C 

n – the number of individuals of the population, x – mean value, p  – statistical significance, TT – homozygous genotype 

with ancestral allele T, TC – heterozygous genotype, CC – homozygous genotype with mutant allele C 
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Záver 

Výsledky prezentovanej štúdie potvrdili vyššie priemerné hodnoty indexu KPE (2,41) 

v majoritnej populácii a nižšie priemerné hodnoty indexu KPE (0,14) v minoritnej populácii. V  

analyzovanom súbore sme okrem porovnania priemerných hodnôt indexu KPE analyzovali aj 

asociáciu polymorfizmu rs17878486 génu AMELX so vznikom zubného kazu. Asociačnú analýzu 

sme aplikovali taktiež na majoritnú a minoritnú populáciu, pri ktorej sme očakávali najvyššie 

priemerné hodnoty indexu KPE u jedincov s homozygotným genotypom CC s rizikovou alelou C. 

V celom súbore, v majoritnej a minoritnej populácii, sme očakávané najvyššie priemerné hodnoty 

indexu kazivosti u jedincov s rizikovým genotypom pozorovali, signifikantná významnosť však 

nebola dokázaná (p < 0,05). 
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Abstract: Analysis of dactyloscopic minutiae in thenar/1
st
 interdigital area of Slovak males. To 

identify the minutiae, the classification created by Gutiérrez et al. (2007) was chosen. This includes 

13 types of dactyloscopic minutiae. About 80 palmprints of 40 Slovak men aged 18–53 years were 

evaluated. The aim of this study was to determine the occurrence frequency of dactyloscopic 

minutiae, to observe the bilateral differences of given minutiae, as well as to determine their mutual 

correlations. The most common minutia was ridge ending with 45.82% occurrence rate, then 

followed the minutia bifurcation with 21.89% and then the fragment type minutia with 12.03%. On 

the other hand, the least common minutia was minutia return with 0.05% occurrence rate. The 

lower occurrences rate of a particular minutia, the greater the identification value. Bilateral 

differences did not show any statistical significant difference, therefore the occurrence rate of given 

minutiae on both male hands is considered to be analogous. The criminalist practice should focus 

and concentrate primarily on minutiae pairs which are not in correlation. Minutiae pairs that do not 

correlate with each other include e.g.: ridge ending – dot, ridge ending – break, ridge ending – 

opposite bifurcation, bifurcation – fragment, bifurcation – overlap, bifurcation – bridge, fragment – 

enclosure, fragment – return, dot – dock, break – Y/M, enclosure – overlap, enclosure – dock, 

enclosure – return, overlap – Y/M, crossbar – bridge, bridge – Y/M, opposite bifurcation – return, 

dock – return.   

 

Key words: forensic anthropology, dactyloscopy, identification, AFIS, dermatoglyphics  

 

Úvod 

Identifikačná hodnota kriminalistickej daktyloskopie je založená na fyziologických vlastnostiach 

kožného systému človeka (Straus et al. 2012). Ide predovšetkým o vývoj pomerne komplikovaných 

a zložitých obrazcov papilárnych línií, ktoré sa vyskytujú len na niektorých častiach povrchu tela 

človeka (Fűrbach 2003). Tieto jedinečné a rôznorodé obrazce vznikajú v dôsledku vzájomného 

kríženia papilárnych línií, ich prerušovaním a rozvetvovaním, ako aj na základe určitej zmeny ich 

smeru (Straus et al. 2012).  

Pri študovaní získaných odtlačkov sa pozorujú detaily troch úrovní. Sú označované ako detaily 

prvej, druhej a tretej úrovne (Zhang 2013). Prostredníctvom papilárnych línií vznikajú typické 

vzory, ako aj kresby či určité obrazce pozorovateľné na odtlačkoch. Tie označujeme ako detaily 

prvej úrovne. Za detaily druhej úrovne pokladáme minúcie. Tie predstavujú veľmi nepatrné, drobné 

zmeny a nepravidelnosti nachádzajúce sa v priebehu daných papilárnych línií. Papilárne línie sú 

totiž rôzne prerušované, vetvené, ako aj spájané, a diferencujú sa navzájom na základe svojej dĺžky 

(Stoney a Thornton 1987, Krajník et al. 2002). V rámci kriminalistickej daktyloskopie zohrávajú 

detaily tretej úrovne významnú úlohu. Predstavujú totiž doplňujúce detaily pri kriminalistickej 

identifikácii rôznych podozrivých osôb, a to v súvislosti aj s detailmi prvej i druhej úrovne (Marsh 

2014). 
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Mnoho autorov z biologickej sféry neprejavovalo pomerne dlhú dobu záujem o štúdium a bližšie 

skúmanie dermatoglyfických minúcií. Naopak, kriminalisti im pripisovali veľkú výpovednú 

hodnotu (Pospíšil 1974). 

     

Súbor a metódy 

Pozorovaný súbor pozostáva z odtlačkov dlaní, ktoré boli odobrané študentmi Katedry 

antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Odoberanie odtlačkov sa uskutočnilo v rozpätí rokov 2011 – 2014. Celkovo sa vyhodnocovalo 

80 odtlačkov celých dlaní pravých i ľavých rúk 40 mužov vo veku 18 – 53 rokov. Priemerný vek 

jedincov skúmaného súboru je 27, 93 roka, so smerodajnou odchýlkou 9,15 roka. 

Pre zachovanie určitej systematickosti bolo potrebné pri vyhodnocovaní odtlačkov dlaní presne 

vyznačiť skúmanú oblasť dlane. Tenar a I. interdigitálny priestor (I. ID) sú topologicky vzájomne 

veľmi úzko spojené oblasti dlane, preto sa vždy vyhodnocujú a opisujú spoločne. Od ostatných 

oblastí dlane ich, konštantne u každého človeka, oddeľuje radiálna longitudinálna ryha. Z tohto 

dôvodu bolo ohraničenie oblasti tenaru a I. ID vymedzené práve danou líniou. Radiálne bol tenar 

ohraničený flekčnou ryhou palca (obr. 1). 

 

 
Obr. 1: Ohraničenie tenaru/I. interdigitálneho priestoru 

Fig. 1: Boundary of tenar / I. interdigital area 

      

Na stanovenie jednotlivých typov minúcií sa použila klasifikácia podľa Gutiérrezovej et al. 

(2007), ktorá udáva 13 typov minúcií označených písmenami abecedy a – m (obr. 2).  

Štatistické spracovanie skúmaného materiálu sa vykonalo v programoch Microsoft Office Excel 

2010, GraphPad Software a v programe IBM SPSS verzia 20.0. Pri štatistickom spracovaní 

bilaterálnych rozdielov sa použil Fisherov exaktný test, kde sa rozdiely sledovali na hladine 

významnosti α < 0,05. Štatistické spracovanie korelačných vzťahov vo výskyte minúcií sa 

uskutočnilo prostredníctvom Pearsonovho korelačného koeficientu. 
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Obr. 2: Minúcie označené písmenami abecedy a – m podľa Gutiérrezovej et al. (2007), upravené 

podľa Kramárovej et al. (2012) (a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – 

očko, g – prekrytie, h – ,,crossbar”, i – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – ,,dock”, m – 

otočenie) 

Fig. 2: Minutiae types marked by letters a – m (according to Gutiérrez et al. 2007, edited according 

to Kramárová et al. 2012) (a – ridge ending, b – bifurcation, c – fragment, d – dot, e – break, f – 

enclosure, g – overlap, h – crossbar, i – bridge, j – opposited bifurcations, k – Y o M, l – dock, m – 

return)  

      

 

Výsledky a diskusia 

V tab. 1 je uvedený výskyt jednotlivých typov minúcií na ľavej ruke, pravej ruke a na oboch 

rukách spolu. Tabuľka tiež udáva celkový počet minúcií a štatistické premenné (frekvenciu, 

priemer, minimum, maximum a smerodajnú odchýlku) s akými sa vyskytovali. Spodná časť 

tabuľky udáva zistené bilaterálne rozdiely.  

Najvyššiu početnosť na oboch rukách nadobudla minúcia ukončenie, ktorá sa na ľavej ruke 

v danom súbore vyskytovala s frekvenciou 45,74 %, kým na pravej ruke s frekvenciou 45,94 %. 

Za ňou nasledovala na oboch rukách minúcia vidlica s frekvenciou 21,87 % na ľavej ruke a 22,02 % 

na pravej ruke. Ako tretia najfrekventovanejšia minúcia bola na oboch rukách vyhodnotená minúcia 

fragment, ktorá dosiahla na ľavej ruke frekvenciu 12,12 % a na pravej ruke 11,94 %. 

Ďalej nasledovala na oboch rukách minúcia prekrytie, ktorá sa na ľavej ruke vyskytovala 

vo frekvencii 5,26 % a na pravej ruke dosiahla frekvenciu 5,38 %. Pokračovala minúcia crossbar 

s frekvenciou výskytu na ľavej ruke 3,66 % a na pravej ruke 4,19 %. Minúcia zlom sa na ľavej ruke 

vyskytovala vo frekvencii 4,05 % a na ľavej ruke vo frekvencii 3,66 %. Nasleduje minúcia bodka, 

ktorá dosiahla na ľavej ruke frekvenciu 2,88 % a na pravej ruke 3,04 %. Pokračuje minúcia očko 

s frekvenciou výskytu na ľavej ruke 2,46 % a na pravej ruke 2,08 %. Minúcia mostík dosiahla 

na ľavej ruke frekvenciu 0,68 % a na pravej ruke 0,55 %. Ďalej nasleduje minúcia dock 

s frekvenciou výskytu na ľavej ruke 0,62 % a na pravej ruke 0,60 %. 

Z identifikačného hľadiska sa kladie dôraz na minúcie, ktoré nedosahujú vysoké frekvencie 

výskytu, teda ich výskyt je zriedkavý. Tretím najmenej zastúpeným typom minúcie na obidvoch 

rukách bola minúcia skríženie, ktorá dosiahla na ľavej ruke frekvenciu 0,51 % a na pravej ruke 

0,35 %. Ako druhá najmenej frekventovaná minúcia bola vyhodnotená minúcia trojitá vidlica, ktorá 

dosiahla na ľavej ruke frekvenciu 0,17 % a na pravej ruke 0,20 %. Za najmenej frekventovanú 

minúciu v danom súbore bola na oboch rukách vyhodnotená minúcia otočenie, ktorá na ľavej ruke 

dosiahla frekvenciu 0,07 % a na pravej ruke 0,05 %.  

Tabuľka ďalej znázorňuje bilaterálne rozdiely v mužskej populácii. Pri porovnávaní jednotlivých 

typov minúcií pravej a ľavej ruky sa  nezistil žiaden štatisticky významný rozdiel. Z toho vyplýva, 

že jednotlivé typy minúcií sa na oboch rukách vyskytujú v približne rovnakých frekvenciách. 

Percentuálne porovnanie frekvencií výskytu jednotlivých typov daktyloskopických minúcií na ľavej 

a pravej ruke sa nachádza na obr. 2. 
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Tab. 1: Zistené hodnoty minúcií a bilaterálne rozdiely 

Table 1: Acquired minutiae values and bilateral differences  
Ľavá ruka a b c d e f g h i j k l m 

N 3415 1626 905 215 302 184 393 273 51 38 13 46 5 

f (%) 45,74 21,78 12,12 2,88 4,05 2,46 5,26 3,66 0,68 0,51 0,17 0,62 0,07 

Priemer 85,38 40,65 22,63 5,38 7,55 4,60 9,93 6,83 1,28 0,95 0,33 1,15 0,13 

SD 13,35 8,16 5,52 2,69 3,43 2,58 4,09 2,60 1,57 0,85 0,47 1,00 0,33 

Minimum 61 23 12 1 3 1 3 2 0 0 0 0 0 

Maximum 116 63 34 18 20 14 19 11 8 4 1 3 1 

Pravá ruka a b c d e f g h i j k l m 

N 3431 1645 892 227 273 155 402 313 41 26 15 45 3 

f (%) 45,94 22,02 11,94 3,04 3,66 2,08 5,38 4,19 0,55 0,35 0,20 0,60 0,05 

Priemer 85,78 41,13 22,30 5,68 6,83 3,88 10,05 7,83 1,03 0,65 0,38 1,13 0,08 

SD 13,76 8,66 6,82 3,40 3,19 1,67 3,78 3,01 1,03 0,80 0,59 0,94 0,27 

Minimum 53 26 10 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 

Maximum 123 65 36 19 18 8 21 16 4 3 2 3 1 

Obe ruky 

spolu 
a b c d e f g h i j k l m 

N  6846 3271 1797 442 575 339 803 586 92 64 28 91 8 

f (%) 45,82 21,89 12,03 2,96 3,85 2,27 5,37 3,92 0,62 0,43 0,19 0,61 0,05 

Priemer 85,58 40,89 22,46 5,53 7,19 4,24 10,04 7,33 1,15 0,80 0,35 1,14 0,10 

SD 13,47 8,37 6,17 3,05 3,32 2,19 3,92 2,84 1,32 0,83 0,53 0,96 0,30 

Minimum 53 23 10 1 3 1 3 2 0 0 0 0 0 

Maximum 123 65 36 19 20 14 21 16 8 4 2 3 1 

Bilaterálne 

rozdiely 

(p) 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,000 1,0000 1,0000 1,0000 0,1095 1,0000 0,8076 0,7119 

Vysvetlivky: N – celkový počet, f (%) – frekvencia udávaná v %, SD – smerodajná odchýlka, (p) – p-

hodnota; minúcie: a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko, g – prekrytie, h – 

,,crossbar”, i – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – ,,dock”, m – otočenie. 

 Legend: N – total count of minutiae, f (%) – frequency in  %, SD – standard deviation, (p) – p value; 

minutiae: a – ridge ending, b – bifurcation, c – fragment, d – dot, e – break, f – enclosure, g – overlap, h – 

crossbar, i – bridge, j – opposited bifurcations, k – Y o M, l – dock, m – return 
 

 

 

 
Obr. 2: Percentuálne porovnanie frekvencií jednotlivých typov daktyloskopických minúcií na ľavej 

a pravej ruke  

Fig. 2: Percentage comparison of the frequencies of each type of dactyloscopic minutiae in the left 

and right hand 
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V roku 2016 Kondeková zrealizovala výskum, v ktorom sa zaoberala analýzou 

daktyloskopických minúcií v oblasti hypotenaru dlane u mužov a žien slovenskej populácie. 

Nakoľko náš skúmaný súbor pozostáva len z mužských jedincov, porovnávali sa iba dlane mužov. 

Napriek tomu, že Kondeková (2016) analyzovala jednotlivé typy minúcií v oblasti hypotenaru dlane 

a nie v oblasti tenaru/I. ID priestoru, dosiahnuté výsledky sa vyznačujú určitou analógiou. Našli sa 

však aj výrazné odlišnosti vo frekvencii výskytu minúcií, čo sa dá vysvetliť topologickou 

odlišnosťou sledovaných oblastí dlane.  

Napriek tomu, že minúcia ukončenie sa vyznačuje v oboch oblastiach odlišným percentuálnym 

zastúpením, v obidvoch lokalitách je najčastejšie zastúpená práve táto minúcia. V oblasti 

hypotenaru dlane dosiahla percentuálne zastúpenie 54,62 %. V oblasti tenaru/I. ID bola minúcia 

ukončenie vyhodnotená s frekvenciou výskytu 45,82 %. Táto minúcia je početnejšia v oblasti 

hypotenaru. Minúcia zlom dosahuje väčšiu početnosť v oblasti hypotenaru dlane, kde dosiahla 

frekvenciu 4,65 %, zatiaľ čo v oblasti tenaru/I. ID je frekvencia tejto minúcie 4,05 %. Minúcia 

bodka je výrazne početnejšia v oblasti hypotenaru s frekvenciou výskytu 4,63 %, pričom v oblasti 

tenaru/I. ID dlane dosahuje iba 2,96 %. Minúcia typu očko dosahuje v oblasti hypotenaru 

frekvenciu 0,78 %, zatiaľ čo jej frekvencia v oblasti tenaru/I. ID nadobúda 0,61 %. Z toho vyplýva, 

že minúcia očko sa u slovenských mužov nachádza o niečo častejšie na hypotenare. Minúcia 

otočenie v oblasti hypotenaru nadobúda frekvenciu 0,09 %, kým v oblasti tenaru/I. ID dosiahla 

percentuálne zastúpenie 0,05 %. To znamená, že minúcia otočenie dosahuje o niečo vyššie 

zastúpenie u mužských jedincov v oblasti hypotenaru. Minúcia fragment v oblasti hypotenaru 

dosiahla frekvenciu 5,53 %. Tento typ minúcie nadobudol v oblasti tenaru/I. ID  percentuálne 

zastúpenie 12,03 %. Táto minúcia sa teda výrazne častejšie nachádza na tenare/I. ID. Medzi 

minúcie, ktoré sa častejšie vyskytovali na tenare/I. ID ako v oblasti hypotenaru, patrí aj minúcia 

prekrytie, ktorá v tejto oblasti dosiahla frekvenciu 5,37 %. V oblasti hypotenaru je jej percentuálne 

zastúpenie o niečo menšie, a to 5,01 %. Ďalej je to minúcia crossbar s frekvenciou výskytu v oblasti 

tenaru/I. ID 3,92 %. V oblasti hypotenaru predstavuje jej percentuálne zastúpenie len 2,53 %. 

Minúcia mostík dosiahla o niečo vyššiu frekvenciu na tenare/I. ID, a to 0,62 %. V oblasti 

hypotenaru je jej frekvencia výskytu 0,49 %. Porovnateľné je zastúpenie minúcie skríženie 

s frekvenciou výskytu na hypotenare 0,44 % a v oblasti tenaru/I. ID 0,43 %. Minúcia dock 

s frekvenciou 0,61 % sa v oblasti tenaru/I. ID vyskytovala o niečo častejšie než v oblasti 

hypotenaru, kde jej percentuálne zastúpenie predstavuje 0,32 %. Na rozdiel od našich zistení bola 

v práci Kondekovej (2016) najmenej zastúpená minúcia trojitá vidlica s frekvenciou výskytu len 

0,05 %, pričom v oblasti tenaru/I. ID nadobudla frekvenciu 0,19 %.  
Medzi danými typmi daktyloskopických minúcií existujú určité korelačné vzťahy. 

Z identifikačného hľadiska sa kladie dôraz na tie minúcie, ktoré sa vo vzájomnej korelácii 

nenachádzajú, teda ich spoločný výskyt je náhodný. Medzi takéto dvojice minúcií v mužskej 

populácii radíme ukončenie – vidlica, ukončenie – bodka, ukončenie – zlom, ukončenie – očko, 

ukončenie – mostík, ukončenie – skríženie, ukončenie – trojitá vidlica, ukončenie – dock, ukončenie 

– otočenie, vidlica – fragment, vidlica – bodka, vidlica – zlom, vidlica – prekrytie, vidlica – 

crossbar, vidlica – mostík, vidlica – skríženie, vidlica – trojitá vidlica, vidlica – dock, vidlica – 

otočenie, fragment – zlom, fragment – očko, fragment – mostík, fragment – skríženie, fragment – 

trojitá vidlica, fragment – otočenie, bodka – prekrytie, bodka – crossbar, bodka – dock,  bodka – 

otočenie, zlom – crossbar, zlom – trojitá vidlica,  zlom – dock, zlom – otočenie, očko – prekrytie, 

očko – crossbar, očko – dock, očko – otočenie, prekrytie – mostík, prekrytie – skríženie, prekrytie – 

trojitá vidlica, prekrytie – dock, prekrytie – otočenie, crossbar – mostík, crossbar – skríženie, 

crossbar – trojitá vidlica, crossbar – dock, crossbar – otočenie, mostík – trojitá vidlica, mostík – 

dock, mostík – otočenie, skríženie – trojitá vidlica, skríženie – otočenie, trojitá vidlica – dock, 

trojitá vidlica – otočenie, dock – otočenie. 
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Záver      

Medzi najfrekventovanejšie typy minúcií na oboch rukách mužov patria minúcia ukončenie 

(45,82 %), minúcia vidlica (21,89 %) a minúcia fragment (12,03 %). Najmenej frekventovanými 

minúciami v sledovanom súbore mužov sú minúcia otočenie (0,05 %), minúcia trojitá vidlica 

(0,19 %) a minúcia skríženie (0,43 %). Minúcie, ktoré sa vyznačujú v skúmanom súbore svojim 

nízkym percentuálnym zastúpením, zohrávajú dôležitú úlohu pri individuálnej identifikácii osôb.  

Vzájomné porovnávanie frekvencií výskytu jednotlivých typov daktyloskopických minúcií 

v oblasti tenaru/I. interdigitálneho priestoru ľavej i pravej ruky slovenských mužov, nepreukázalo 

žiadny štatisticky významný bilaterálny rozdiel.  

Medzi danými typmi daktyloskopických minúcií existujú určité korelačné vzťahy. K jednotlivým 

typom daktyloskopických minúcií, ktoré sa nenachádzajú vo vzájomnej korelácii, a teda sú vhodné 

pre osobnú identifikáciu, patria kombinácie minúcií, ako sú napr. ukončenie – vidlica, vidlica – 

zlom, prekrytie – skríženie, trojitá vidlica – otočenie, crossbar – trojitá vidlica, očko – crossbar, 

crossbar – dock a crossbar – otočenie. 

Kriminalistická daktyloskopia by sa mala zamerať a sústrediť v oblasti tenaru/I. interdigitálneho 

priestoru dlane u slovenských mužov na tie kombinácie jednotlivých typov minúcií, ktoré sa 

nenachádzajú vo vzájomnej korelácii a zároveň sa vyznačujú najnižšou frekvenciou ich výskytu. 

Za najmenej frekventovaný typ minúcie bola vyhodnotená minúcia otočenie, ktorá sa nenachádzala 

v korelácii so žiadnym iným typom minúcie. Najvhodnejšími dvojicami minúcií pre kriminalistickú 

prax sú dvojice minúcií, kde sa vyskytuje aj minúcia otočenie. Naopak, tie kombinácie jednotlivých 

daktyloskopických minúcií, ktoré sa vyskytujú vo vzájomnej korelácii, sa nevyznačujú veľkou 

identifikačnou hodnotou a nemajú preto veľký význam pre kriminalistickú antropológiu.  
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Abstract: The craniofacial parameters in 9-year-old children from Bratislava city (Slovakia). The 

anthropometric dimensions of the nationwide measurement from Czech Republic are used to assess 

the pathological growth and development of children in the Slovak clinical practice. The proportion 

of craniofacial dimensions is relatively low or absent. In the following study, we present partial 

results of ongoing research aimed at creating the missing national standards of anthropometric 

parameters in Slovakia. We have selected a collection of 9-year-old children. We focused on a 

comprehensive assessment of craniofacial dimensions. The conclusions of the study pointed to the 

intersexual differences in the growth of these parameters. Boys had significantly higher values in 

the head width, face width, face height, and the depth of upper third of head and face. These 

differences were also reflected in the indices, in which the previous parameters entered in relation to 

other dimensions. The comparison of our results with both the data of Czech standards and Slovak 

standards from 1989 showed that these older standards are inappropriate for our conditions in terms 

of their time shift, therefore they require updating. 

 

Key words: anthropometry, craniofacial dimensions, intersexual differences, civic children of nine 

years of age, Central Europe 

 

Úvod 

V tejto štúdii prinášame čiastočné výsledky prebiehajúceho výskumu zameraného na tvorbu 

chýbajúcich celoštátnych noriem antropometrických parametrov na území Slovenska. Cieľom 

antropometrického výskumu je rozšírenie vzorky probandov, aktualizácia dát, zavádzanie nových 

antropometrických parametrov, ktoré môžu byť nápomocné v klinickej praxi. Na antropometrické 

meranie sa vybrali také kraniofaciálne rozmery, ktoré môžu byť v budúcnosti užitočné pre 

pediatrov, neurológov, čeľustných ortopédov, detských chirurgov, genetikov a iných 

špecializovaných lekárov. V súčasnosti sa v klinickej praxi na posúdenie patologického rastu 

a vývinu detí používajú štandardy antropometrických rozmerov z celoštátneho merania z roku 2006 

(Bláha et al. 2006), ktoré prebiehali na území Českej republiky a zastúpenie kraniofaciálnych 

rozmerov je pomerne nízke alebo absentuje. V štúdii preto predkladáme výsledky merania zatiaľ 

najpočetnejšej vekovej skupiny deväťročných detí  (9,00 – 9,99 r.) z celkového súboru 450 

jedincov, pričom sme sa zamerali na komplexné posúdenie tvárových a hlavových rozmerov v ich 

absolútnych aj relatívnych hodnotách a využili sme ich pri hodnotení intersexuálnych rozdielov, 

jednotlivých rastových trendov, ako aj pri porovnaní s vybranými rozmermi z českých štandardov.  

 

Súbor a metódy 

V roku 2015 a 2016 sa vykonali antropometrické merania na základných školách v Bratislave 

(ZŠ Turnianska a Spojená škola Tilgnerova), zamerané na získanie referenčných hodnôt 

kraniofaciálnych a celotelových parametrov pre potrebu tvorby slovenských štandardov.  
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Antropometricky analyzovanú vzorku 450 detí sme rozdelili na základe decimálneho veku 

a vybrali najpočetnejšiu skupinu, a to dievčatá (N = 50) a chlapcov (N = 35) vo veku 9,00 – 9,99 

rokov. Antropometrické merania prebiehali na základe súhlasu riaditeliek základných 

škôl. Informovaný súhlas poskytli aj rodičia detí, pričom vyžiadané údaje sú anonymné a deti sa 

merania zúčastnili dobrovoľne. U fyziologicky zdravých detí sa zmeralo u každého probanda zvlášť 

päť kraniálnych parametrov a 25 faciálnych parametrov, z nich sa následne vypočítalo 23 indexov  

(tab. 1 – 3). Pri antropometrickom meraní sa postupovalo metodikou Martina a Sallera (1957) 

a Fettera et al. (1967). Na stanovenie intersexuálnych rozdielov kraniofaciálnych parametrov 

u deväťročných detí, ako aj na porovnanie zozbieraných hodnôt kraniofaciálnych parametrov 

a z nich vypočítaných indexov detí nášho súboru s porovnávacím súborom deväťročných detí 

z celoštátneho antropometrického merania v Českej republike, sme použili Aspin-Welchovu 

aproximáciu Studentovho t-testu (Aspin 1949). 

 

Výsledky a diskusia 

V tab. 1 a 2 uvádzame intersexuálne rozdiely kraniofaciálnych rozmerov detí vo veku 9,00 – 

9,99 rokov. Intersexuálne porovnanie priemeru absolútnych hodnôt kraniofaciálnych rozmerov 

potvrdilo, že chlapci majú oproti dievčatám takmer všetky rozmery väčšie, okrem transverzálneho 

oblúka hlavy, vzdialenosti vnútorných očných kútikov, fyziognomickej výšky hornej tváre 

a všetkých rozmerov nosa okrem jeho šírky. Tieto intersexuálne rozdiely však neboli štatisticky 

potvrdené. Štatisticky významné intersexuálne rozdiely zisťované Aspin-Welchovou aproximáciou 

Studentovho t-testu sa potvrdili v prospech chlapcov iba u jedného kraniálneho parametru, a to 

maximálnej šírky hlavy (p < 0,05). U chlapcov je tento parameter o 0,28 cm väčší ako u dievčat 

(tab.1).  

Podobne štatisticky významne vyššie priemerné hodnoty sa preukázali u chlapcov aj v štyroch 

faciálnych parametroch, a to v bizygomatickej šírke s priemernou hodnotou vyššou o 0,4 cm, 

vo fyziognomickej výške tváre s priemernou hodnotou vyššou o 0,38 cm, v hĺbke hornej tretiny 

hlavy vpravo s priemernou hodnotou vyššou o 0,24 cm a v hĺbke hornej tretiny tváre s priemernou 

hodnotou vyššou o 0,28 cm (p < 0,05; tab. 2). Dievčatá mali štatisticky významne vyšší iba jeden 

faciálny rozmer dĺžky filtra, ktorý bol väčší o 0,24 cm (p < 0,001; tab. 2). Následne sme hodnotili 

intersexuálne rozdiely priemerných relatívnych hodnôt jednotlivých kraniofaciálnych parametrov 

navzájom pomocou indexov, uvedených v tab. 3. Dievčatá mali oproti chlapcom vyšší index 

vzdialenosti vnútorných očných kútikov v pomere k bizygomatickej šírke tváre (en – en/ zy – zy), 

fyziognomickej výšky hornej tváre v pomere k bizygomatickej šírke tváre (n – sto/ zy – zy) (p < 

0,05, tab. 3) a dĺžky nosa v pomere k morfologickej výške tváre (n – subn/ n – gn; p < 0,001; tab. 

3). To znamená, že intersexuálne rozdiely priemerných absolútnych kraniofaciálnych rozmerov 

v prospech dievčat, ktoré neboli štatisticky významné, sa štatisticky potvrdili až v ich relatívnom 

pomere k šírke a výške tváre, ktoré boli u chlapcov štatisticky významne vyššie. Podobne faciálny 

rozmer šírky nosa bol signifikantne u chlapcov vyšší oproti dievčatám až v pomere k dĺžke nosa 

(index al – al/ n – subn; p < 0,001; tab. 3). Okrem indexov hodnotiacich proporcionalitu hlavy 

a tváre sme použili aj index obvodu hlavy a telesnej výšky, ktorý odráža absolútny obvod hlavy 

vzhľadom k telesnej výške. Tento index má výpovednú hodnotu najmä u pacientov s poruchami 

rastu, keď je hodnotenie obvodu hlavy komplikované, prípadne keď telesná výška nedosahuje 

priemernú hodnotu v danej vekovej kategórii. Tento index bol v kategórii deväťročných detí 

štatisticky významne vyšší u chlapcov (g – op –g/ telesná výška; p < 0,05; tab. 3). 

Základnou štatistickou analýzou sme potvrdili širšiu tvár v pomere k výške u chlapcov aj na 

základe tvárového indexu (index facialis, n – gn/ zy - zy), kedy najpočetnejšou skupinou u chlapcov 

bola kategória euryprosop (45,7 %), zatiaľ čo u dievčat prevládala kategória mezoprosop (36,0 %) 

(tab. 4). 

Vo všeobecnosti je ženská tvár jemnejšia a mužská členitejšia, nepravidelnejšia, no tvar hlavy 

nie je záväzne viazaný k určitému pohlaviu a existuje veľká variabilita znakov ľudskej tváre, 
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ktorých kombinácie určujú zaradenie jednotlivca podľa cefalického indexu (Enlow a Hans 1996). 

Najvyššie zastúpenie na základe cefalického indexu (eu – eu/ g - op) má u chlapcov aj u dievčat 

nášho súboru kategória mezocefal – u dievčat 46,0 % a u chlapcov spolu s kategóriou brachycefal 

42,9 %. U obidvoch pohlaví sme nezaznamenali kategóriu ultrabrachycefal a u chlapcov ani 

kategóriu hyperbrachycefal a hyperdolichocefal (tab. 5).  

Bláha et al. (1999) zistili, že oproti výsledkom z roku 1976 – 1978 došlo u oboch pohlaví 

k výraznému zníženiu cefalického indexu a prevláda trend debrachycefalizácie, z čoho vyplýva 

postupné predlžovanie a výrazné zužovanie rozmerov hlavy. V porovnaní s výskumom Dokládala 

(1958) za 40 rokov predstavoval tento pokles v priemere o 6,6 jednotiek (7,6 %) u chlapcov a o 6,3 

jednotiek (7,2 %) u dievčat. Podobný trend debrachycefalizácie bol zistený aj u detskej 

a adolescentnej populácie v Poznani (Poľsko), kde pokles cefalického indexu od roku 1971 do roku 

1991 predstavoval 2,1 jednotky u chlapcov (2,5 %) a 2,0 jednotky u dievčat (2,4 %) (Malinowski 

1975, Cieslik, Kaczmarek a Kaliszewaska-Drozdowska 1994). Fuchsová et al. (2014) porovnaním 

výsledkov detí slovenského súboru z roku 1997 (Martináková 1997) a 2014 (Fuchsová et al., 2014) 

potvrdili, že trend debrachycefalizácie pokračuje. Výskyt mezocefalov v roku 1997 bol 38 %, 

pričom v roku 2014 vzrástol ich počet na takmer 50 %. Počet brachycefalov v populácii naopak 

klesá a počet dolichocefalov v populácii je stále nízky. Výsledky nášho súboru tento trend 

potvrdzujú (42,9 až 46,0 % v kategórii mezocefal, tab. 5). 

Posledným cieľom našej štúdie bolo porovnať niektoré vybrané kraniofaciálne parametre 

s českými normami od Bláhu et al. (2006), ktoré sa v súčasnosti používajú ako štandardy v klinickej 

praxi aj na Slovensku. Porovnávacím súborom je súbor českých deväťročných žiakov 

zo semilongitudinálneho antropologického výskumu detí a mládeže, ktorý prebiehal v rokoch 1997 

– 1999 v Českej republike. Výskum bol zameraný na stanovenie rastovej rýchlosti širokej škály 

telesných parametrov českej populácie vekových skupín od 6 do 16 rokov. U dievčat aj chlapcov 

nášho súboru sme zistili signifikantne nižšie hodnoty v bizygomatickej šírke tváre, čo sa prejavilo aj 

v indexe zygomaticoparietalis (zy – zy/ eu – eu), ktorý je tiež signifikantne nižší u detí nášho súboru 

oproti českým (p < 0,001, p < 0,05; tab. 6 a 7). Naopak, signifikantne vyššie hodnoty u detí nášho 

súboru sme zaznamenali v parametre horizontálneho obvodu hlavy, ako aj signifikantne nižšie 

hodnoty indexov, do ktorých tento parameter vstupuje vo vzájomnom pomere s ďalším rozmerom 

(eu – eu/ g – op –g, g – op/ g – op – g; p < 0,001; p < 0,01; tab. 6 a 7).  

Na základe viacerých zistených signifikantných rozdielov sa ponúka otázka, nakoľko sú české 

normy na zisťovanie patologických odchýlok vhodné na používanie v slovenských podmienkach, 

a či sú dané rozdiely výsledkom časového posunu v trvaní takmer 18 – 20 rokov, alebo či môžu 

súvisieť s regionálnymi rozdielmi. Tab. 8, kde sme porovnali parameter horizontálneho obvodu 

hlavy u detí z nášho súboru s deťmi slovenského súboru noriem od Slovákovej et al. (1989), ktoré 

sa získali vyšetrením vzorky bratislavskej populácie v roku 1985, naznačuje, že české normy nie sú 

vhodné pre slovenské podmienky z hľadiska ich časového posunu, a preto sa vyžaduje ich 

aktualizácia. Horizontálny obvod hlavy u detí slovenského súboru bol tiež vyšší než u detí 

z bratislavskej vzorky vyšetrenej ešte v roku 1985, čo platí aj pre porovnanie s českými normami 

z roku 2006 (u dievčat p < 0,05; tab. 8). 

 

Záver 

Využívanie ukazovateľov telesného rozvoja detskej a dorastovej populácie v klinickej praxi 

poukazuje na potrebu vytvorenia nových antropometrických štandardov slovenskej populácie. 

V súčasnosti môžeme konštatovať akútny nedostatok referenčných údajov pre hodnotenie rozmerov 

hlavy súčasných slovenských detí predškolského a školského veku pre oblasť klinickej 

antropológie, pediatrické odbory a stomatológiu, kedy je nutné posúdiť optimálny vývin jedinca a 

prejavy nevyváženého rastu a vývinu celého organizmu. V predkladanej štúdii sme preto uviedli 

také kraniofaciálne parametre, ktoré hodnotia hlavu a tvár komplexnejšie. Zamerali sme sa 

na vyhodnotenie veľkého počtu indexov kraniofaciálnych parametrov, na základe ktorých je možné 
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hodnotiť proporcionalitu jednotlivých častí tváre. Ukázalo sa, že v niektorých parametroch sa české 

resp. staršie slovenské normy nehodia pre súčasnú detskú populáciu. V súčasnosti prebieha výskum 

a zber dát pre rozšírenie tejto vzorky detí ako aj zber dát ďalších vekových kategórií a telesných 

parametrov, ktoré môžu byť ďalej využívané pre zdravotnícku prax. 
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Tab. 1: Intersexuálne rozdiely kraniálnych parametrov (v cm) 

Table 1: The intersexual differences of cranial parameters (in cm) 

Kraniálne parametre  

DIEVČATÁ CHLAPCI   

Vek 9,00 – 9,99 (N = 50) 9,00 – 9,99 (N = 35)   

  Priemer SD Priemer SD 
A – W 

test 

p-

hodnota 

Horizontálny obvod hlavy (g – op 

– g) 
52,89 1,27 53,29 1,67  1,19 n.s. 

Transverzálny hlavový oblúk (t – 

v – t) 
33,92 1,67 33,68 1,55 -0,68 n.s. 

Čelový oblúk (fz – g – fz) 13,54 1,02 13,62 0,85  0,39 n.s. 

Maximálna dĺžka hlavy (g – op) 17,58 0,57 17,94 0,63  2,69 n.s. 

Maximálna šírka hlavy (eu – eu) 14,00 0,60 14,28 0,57  2,18 * 

N – veľkosť súboru, SD – smerodajná odchýlka,  A-W test – Aspin-Welchova aproximácia Studentovho t-testu, 

p < 0,05 *, p < 0,01 ** , p < 0,001 *** , n. s. – nesignifikantné 

N - file size, SD – standard deviation, A-W test – Aspin-Welch Student t-test approximation, p<0.05 *, p<0.01 **, 

p<0.001 ***, n. s. – non-significant 
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Tab. 2: Intersexuálne rozdiely faciálnych parametrov (v cm) 

Table 2: The intersexual differences of facial parameters (in cm) 

Faciálne parametre  
DIEVČATÁ CHLAPCI 

 
Vek 9,00 – 9,99 (N = 50) 9,00 – 9,99 (N = 35) 

 

  Priemer SD Priemer SD 
A – W 

test 

p-

hodnota 

Biaurikulárna šírka (t – t) 11,94 1,19 12,12 0,78 0,84 n.s. 

Najmenšia šírka čela (ft – ft) 9,14 1,01 9,35 1,20 0,84 n.s. 

Vzdialenosť bodov fz (fz – fz) 10,23 0,53 10,40 0,44 1,61 n.s. 

Bizygomatická šírka tváre (zy – zy)  11,50 0,95 11,90 0,89 1,98 * 

Šírka uhlu sánky (go – go) 9,25 0,89 9,44 0,88 0,97 n.s. 

Medzizrenicová vzdialenosť (pu – pu) 4,91 0,48 5,05 0,42 1,42 n.s. 

Vzdialenosť vnútorných očných 

kútikov (en – en) 
2,93 0,23 2,88 0,30 -0,80 n.s. 

Vzdialenosť vonkajších očných 

kútikov (ex – ex) 
8,43 0,61 8,56 0,83 0,78 n.s. 

Šírka nosa (al – al) 2,88 0,20 2,92 0,23 0,83 n.s. 

Šírka úst (ch – ch) 4,18 0,38 4,24 0,38 0,71 n.s. 

Hĺbka hornej tretiny hlavy (P) (g – t) 10,55 0,45 10,79 0,52 2,21 * 

Hĺbka hornej tretiny hlavy (Ľ) (g – t) 10,54 0,43 10,75 0,52 1,96 n.s. 

Fyziognomická výška tváre (tr – gn) 15,87 0,83 16,25 0,89 1,99 * 

Hĺbka hornej tretiny tváre (t – n) 10,17 0,49 10,45 0,50 2,56 * 

Hĺbka dolnej tretiny tváre (t – gn) 11,37 0,62 11,63 0,60 1,93 n.s. 

Morfologická výška tváre (n – gn) 10,02 0,68 10,07 0,72 0,32 n.s. 

Fyziognomická výška hornej tváre (n 

– sto)   
6,51 0,92 6,31 0,53 -1,26 n.s. 

Dĺžka chrbta nosa (n – pron) 3,91 0,39 3,76 0,51 -1,46 n.s. 

Dĺžka nosa (n – subn) 4,46 0,36 4,41 0,48 -0,52 n.s. 

Výška nosa (pro – subn) 1,79 0,17 1,75 0,18 -1,03 n.s. 

Dĺžka filtra (subn – lab) 1,35 0,29 1,11 0,17 -4,79 *** 

Fyziognomická dĺžka ušnice (sa – sba) 5,62 0,33 5,73 0,45 1,23 n.s. 

Fyziognomická šírka ušnice (pa – pra) 3,28 0,31 3,42 0,40 1,73 n.s. 

Dĺžka oka (P) (en – ex) 2,84 0,24 2,90 0,32 0,94 n.s. 

Dĺžka oka (Ľ) (en – ex) 2,91 0,23 2,92 0,29 0,17 n.s. 

N – veľkosť súboru, SD – smerodajná odchýlka, P – pravá strana, Ľ – ľavá strana, A-W test – Aspin-Welchova 

aproximácia Studentovho t-testu, p < 0,05 *, p < 0,01 ** , p < 0,001 *** , n. s. – nesignifikantné 

N – file size, SD – standard deviation, A-W test – Aspin-Welch Student t-test approximation, p<0.05 *, p<0.01 **, 

p<0.001 ***, n. s. – non-significant 
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Tab. 3: Intersexuálne rozdiely kraniofaciálnych indexov 

Table 3: Intersexual differences in craniofacial indices 

Kraniofaciálne indexy 
 DIEVČATÁ CHLAPCI 

 Vek 9,00 – 9,99 (N = 50) 9,00 – 9,99 (N = 35) 

 

  Priemer SD Priemer SD 

A – W 

test 

p-

hodnota 

(eu – eu/ g - op)*100   79,73 4,30 79,65 2,93 -0,10 n.s. 

(n – gn/ zy - zy)*100   87,50 6,85 85,01 7,64 -1,54 n.s. 

(zy – zy/ eu - eu)*100   82,05 5,23 83,10 5,59 0,87 n.s. 

(ft – ft/ eu - eu)*100   65,42 7,87 65,51 8,08 0,05 n.s. 

(ft – ft/ zy - zy)*100   79,90 9,62 79,13 12,14 -0,31 n.s. 

(t –t/ eu - eu)*100   85,33 8,79 84,83 3,28 -0,36 n.s. 

(t – t/ t – v –t)*100   35,30 3,90 36,06 2,73 1,05 n.s. 

(en – en/ ex - ex)*100   34,81 2,56 33,80 3,48 -1,46 n.s. 

(en – en/ g – op -g)*100   5,53 0,42 5,41 0,58 -1,04 n.s. 

(en – en/ zy - zy)*100   25,62 2,84 24,24 2,20 -2,52 * 

(ex – ex/ zy - zy)*100   73,81 8,22 72,12 6,87 -1,02 n.s. 

(go – go/ zy - zy)*100   80,71 6,39 79,61 8,19 -0,66 n.s. 

(go – go/ eu - eu)*100   66,11 5,47 66,02 4,98 -0,07 n.s. 

(go – go/ ft - ft)*100   102,01 11,14 102,10 13,77 0,04 n.s. 

(ft - ft / go – go)*100   99,05 9,68 99,49 12,21 0,17 n.s. 

(go – go/ t - t)*100   77,96 7,93 77,86 5,63 -0,06 n.s. 

(n – sto/ zy - zy)*100   57,10 10,19 53,35 5,96 -2,13 * 

(al – al/ n - subn)*100   44,96 5,82 67,10 10,27 11,52 *** 

(al – al/ zy - zy)*100   25,21 2,22 24,68 2,80 -0,93 n.s. 

(n – subn/ n - gn)*100   65,23 10,05 43,86 4,29 -13,39 *** 

(eu – eu/ g – op -g)*100   26,48 1,11 26,81 0,95 1,47 n.s. 

(g – op/ g – op -g)*100   33,25 1,04 33,67 0,81 2,09 * 

(g – op –g/ telesná výška)*100   37,55 1,82 38,35 1,20 2,44 * 

N – veľkosť súboru, SD – smerodajná odchýlka,  A-W test – Aspin-Welchova aproximácia Studentovho t-testu, 

p < 0,05 *, p < 0,01 ** , p < 0,001 *** , n. s. – nesignifikantné 

N - file size, SD – standard deviation, A-W test – Aspin-Welch Student t-test approximation, p<0.05 *, p<0.01 **, 

p<0.001 ***, n. s. – non-significant 

 

 

Tab. 4: Percentuálne zastúpenie hodnôt faciálneho indexu podľa Martina a Sallera (1957) 

Table 4: The percentage representation of facial index values by Martin and Saller (1957) 

Rozdelenie  
DIEVČATÁ CHLAPCI 

N = 50 % N = 35 % 

Hypereuryprosop 3 6,0 3 8,6 

Euryprosop 1 2,0 16  45,7 

Mezoprosop 18 36,0 5 14,3 

Leptoprosop 13 26,0 4 11,4 

Hyperleptoprosop 15   30,0 7 20,0 
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Tab. 5: Percentuálne zastúpenie hodnôt cefalického indexu podľa Martina a Sallera (1957) 

Table 5: The percentage representation of cephalic index values by Martin and Saller (1957) 

Rozdelenie  
DIEVČATÁ CHLAPCI 

N = 50 % N = 35 % 

Hyperdolichocefal 1 2,0 - - 

Dolichocefal 12 24,0 5  14,2 

Mezocefal 23 46,0 15 42,9 

Brachycefal 10 20,0 15 42,9 

Hyperbrachycefal 4   8,0 - - 

Ultrabrachycefal - - - - 

 

 

Tab. 6: Porovnanie kraniofaciálnych rozmerov (cm) a indexov dievčat s českým súborom 

Table 6: The comparison of craniofacial dimensions (cm) and indices of girls with Czech ensemble 

N – veľkosť súboru, SD – smerodajná odchýlka,  A-W test – Aspin-Welchova aproximácia Studentovho t-testu, 

p < 0,05 *, p < 0,01 ** , p < 0,001 *** , n. s. – nesignifikantné 

N – file size, SD – standard deviation, A-W test – Aspin-Welch Student t-test approximation, p<0.05 *, p<0.01 **, 

p<0.001 ***, n. s. – non-significant 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEVČATÁ Sledovaný súbor 
 

Bláha at al. (2006) 
 

Vek 9,00 – 9,99 (N = 50) 9,00 – 9,99 (N = 548) 
 

  Priemer SD Priemer SD A – W test p-hodnota 

Horizontálny obvod hlavy 52,89 1,27 52,22 1,45 -3,52 *** 

Maximálna dĺžka hlavy 17,58 0,57 17,70 0,64 1,41 n.s. 

Maximálna šírka hlavy 14,00 0,60 14,13 0,47 1,49 n.s. 

Bizygomatická šírka tváre 11,50 0,95 12,09 0,47 4,34 *** 

Morfologická výška tváre 10,02 0,67 10,03 0,50 0,10 n.s. 

(eu – eu/ g - op)*100   79,30 4,30 79,70 4,00 -0,04 n.s. 

(n – gn/ zy - zy)*100   87,50 6,85 82,97 4,47 -4,58 *** 

(zy – zy/ eu - eu)*100   82,05 5,23 85,81 2,44 5,03 *** 

(eu – eu/ g – op -g)*100   26,48 1,11 27,02 0,89 3,34 ** 

(g – op/ g – op -g)*100   33,25 1,04 33,89 0,72 4,25 *** 

(g – op –g/ telesná 

výška)*100   
37,55 1,82 37,77 1,59 0,82 n.s. 
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Tab. 7: Porovnanie kraniofaciálnych rozmerov (v cm) a indexov chlapcov s českým súborom  

Table 7: The comparison of craniofacial dimensions (in cm) and indices of boys with Czech 

ensemble 

CHLAPCI Sledovaný súbor Bláha et al. (2006) 
 

Vek 9,00 – 9,99 (N = 35) 9,00 – 9,99 (N = 676) 
 

  Priemer SD Priemer SD A – W test p-hodnota 

Horizontálny obvod hlavy 53,29 1,67 52,98 1,53 -1,07 n.s. 

Maximálna dĺžka hlavy 17,94 0,63 18,12 0,71 1,63 n.s. 

Maximálna šírka hlavy 14,28 0,57 14,47 0,56 1,92 n.s. 

Bizygomatická šírka tváre 11,90 0,89 12,30 0,52 2,63 * 

Morfologická výška tváre 10,07 0,72 10,30 0,51 1,86 n.s. 

(eu – eu/ g - op)*100   79,65 2,93 79,97 4,30 0,61 n.s. 

(n – gn/ zy - zy)*100   79,37 12,22 83,87 4,63 2,17 ** 

(zy – zy/ eu - eu)*100   83,10 5,59 85,00 2,52 2,00 * 

(eu – eu/ g – op -g)*100   26,81 0,95 27,32 0,90 3,01 ** 

(g – op/ g – op -g)*100   33,67 0,81 34,20 0,83 3,77 *** 

(g – op –g/ telesná 

výška)*100   
38,35 1,20 38,29 1,46 -0,28 n.s. 

N – veľkosť súboru, SD – smerodajná odchýlka,  A-W test – Aspin-Welchova aproximácia Studentovho t-testu, 

p < 0,05 *, p < 0,01 ** , p < 0,001 *** , n. s. – nesignifikantné 

N – file size, SD – standard deviation, A-W test – Aspin-Welch Student t-test approximation, p<0.05 *, p<0.01 **, 

p<0.001 ***, n. s. – non-significant 

 

Tab. 8: Porovnanie horizontálneho obvodu hlavy (cm) dievčat a chlapcov  

Table 8: The comparison of horizontal head circumference (in cm) between girls and boys 

DIEVČATÁ 
 

OBVOD HLAVY Porovnávací súbor 
 

9,00 – 9,99 (N = 50) 9,00 – 9,99 
 

Priemer SD Výskumy N Priemer SD A – W test p – hodnota 

52,89 1,27 
Slováková et al. 

(1989) 
40 52,17 1,46 -2,46 * 

CHLAPCI 
 

OBVOD HLAVY Porovnávací súbor   

9,00 – 9,99 (N = 35) 9,00 – 9,99   

Priemer SD Výskumy N Priemer SD A – W test p – hodnota 

53,29 1,67 
Slováková et al. 

(1989) 
47 52,97 1,37 -0,92 n.s. 

N – veľkosť súboru, SD – smerodajná odchýlka,  A-W test – Aspin-Welchova aproximácia Studentovho t-testu, 

p < 0,05 *, p < 0,01 ** , p < 0,001 *** , n. s. – nesignifikantné 

N – file size, SD – standard deviation, A-W test – Aspin-Welch Student t-test approximation, p<0.05 *, p<0.01 **, 

p<0.001 ***, n. s. – non-significant 
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Abstract: The influence of prenatal and postnatal levels of testosterone on the number of sexual 

partners and the empathy in men from Slovakia. Organisational (prenatal) and activational 

(postnatal) effects of testosterone may partly explain differences in the number of sexual partners 

(NSP). Besides other things, organisational effects are responsible also for ratio of 2
nd

 and 4
th

 digit 

(2D:4D ratio). Activational effects are responsible for physiological and behavioural actions 

essential for male reproductive function. In this study, we examine the influence of prenatal and 

postnatal testosterone on the NSP and on the empathic abilities which affect sociosexual strategies 

in student heterosexual men (n=23, aged 24.00±1.46). A questionnaire was used for stating the total 

NSP; the 2
nd

 and 4
th

 finger was measured using a vernier caliper, while the circulating testosterone 

was measured with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The empathizing quotient (EQ) 

was determined using a special empathy test (Baron-Cohen and Wheelwright 2004). In our study, 

we have confirmed positive correlation between the level of testosterone in plasma and the NSP 

(r=0.544, p<0.01). However, we have not found any influence of prenatal testosterone on 

mentioned sociosexual parameter. We have not found influence of postnatal testosterone levels on 

EQ (r=0.175, p=0.425), but we have observed a tendency for negative correlation between prenatal 

testosterone levels and EQ (r=–0.267, p=0.0846). Our results suggest that prenatal testosterone 

influences the empathic abilities, whereas postnatal testosterone influences the NSP. These two 

parameters together affect sociosexual strategies. Future research is needed to confirm these 

suggestions due to small numbers of probands in this study. 
 

Key words: testosterone, 2D:4D ratio, empathizing quotient, number of sexual partners 

 

Úvod 

Sexuálne správanie zohráva v živote jednotlivca, ale aj celého druhu kľúčovú úlohu. Aj napriek 

intenzívnemu záujmu zo strany vedeckej verejnosti však ešte stále ostáva mnoho jeho aspektov 

doposiaľ nedostatočne objasnených. Jedným z nich je aj otázka ľudskej promiskuity, resp. stratégií 

ľudského rozmnožovacieho správania. 

Analýzy párovacích systémov cicavcov poukazujú na skutočnosť, že človek sa pohybuje v strede 

medzi monogamnými a polygamnými druhmi a ľudská populácia je tvorená zmesou krátkodobých 

(promiskuitných) a dlhodobých (monogamných) párovacích fenotypov (Harcourt et al. 1981, 

Simpson a Gangestad 1991, Nelson et al. 2011). 

Všeobecne je samčie pohlavie pokladané za pohlavie, ktoré z hľadiska investičných stratégii 

investuje pri výbere partneriek viac do kvantity než do kvality. Kros-kulturálny výskum potvrdil, že 

to platí aj pre človeka, pričom samčie pohlavie je z hľadiska sociosexuálnej orientácie všeobecne 
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pokladané za promiskuitnejšie ako samičie (Schmitt 2005). Aj medzi jedincami tohto pohlavia však 

existujú interindividuálne rozdiely v počte sexuálnych partneriek, resp. rozdiely v preferovanej 

stratégii voľby počtu sexuálnych partneriek (Hönekopp, Voracek a Manning 2006).  

Významnú úlohu pri formovaní behaviorálnych stratégií súvisiacich so sexuálnym správaním 

zohrávajú pohlavné hormóny, medzi ktoré patrí aj testosterón. Práve jeho organizačné a aktivačné 

účinky môžu stáť za vyššie spomínanými rozdielmi v počte sexuálnych partneriek (Hönekopp, 

Voracek a Manning 2006). Organizačné účinky, ktoré sa uplatňujú počas senzitívnych periód 

prenatálneho vývinu, sú permanentné a súvisia okrem iného aj s pohlavne špecifickou 

diferenciáciou mozgových štruktúr zodpovedných za výsledný behaviorálny profil jedinca – 

za formovaním tzv. „mužského“ mozgu (Baron-Cohen 2003, Swaab a Garcia-Falgueras 2009). 

Aktivačné účinky, ktoré nadväzujú na účinky organizačné, sú krátkodobé, prejavujú sa až 

postnatálne, a sú výsledkom pôsobenia cirkulujúcich hormónov. Z behaviorálneho hľadiska je ich 

funkciou aktivácia mozgových štruktúr zodpovedných za vybrané fomy správania (Arnold 2009, 

Little 2013). Organizačný účinok tohto hormónu môžeme skúmať na základe predpokladanej 

existencie negatívneho korelačného vzťahu medzi prenatálnym testosterónom a pomerom druhého 

a štvrtého prsta (2D : 4D). Dĺžka prstov a ich charakteristický pomer (ktorý sa postnatálne nemení) 

sa totiž vplyvom androgénov na Hox gény definuje počas 14. týždňa vývinu in utero a odráža tak 

mieru prenatálnej expozície testosterónu (Phelps 1952, Garn  et al. 1975, Manning  et al. 1998). 

Pomer 2D : 4D je sexuálne dimorfný, takže muži, ktorí majú vyššiu koncentráciu prenatálneho 

testosterónu než ženy, majú nižšiu priemernú hodnotu 2D : 4D ako opačné pohlavie. Okrem 

rozdielov v pomeroch 2D : 4D medzi pohlaviami sú dnes dobre zdokumentované aj rozpätia hodnôt 

typické pre konkrétne krajiny a rasy (Manning  et al. 2000, Manning  et al. 2003, McIntyre, Cohn 

a Ellison 2006). Pomer 2D : 4D pravej ruky, ale nie ľavej, negatívne koreluje s veľkosťou rodiny 

(Manning et al. 2000). To znamená, že muži s nižším pomerom 2D : 4D mávajú viac sexuálnych 

partneriek ako tí, ktorých pomer 2D : 4D je vyšší. Vychádzajúc z týchto poznatkov Manning, Henzi 

a Bundred (2001) naznačujú, že práve sexuálna túžba (z angl. sex drive) a vysoký počet sexuálnych 

partneriek je v negatívnej korelácii s pomerom 2D : 4D pravej ruky. Hönekopp, Voracek a Manning 

(2006) vo svojej štúdii realizovanej na vzorke kaukazskej populácie (Nemecko, Rakúsko) tento 

vzťah potvrdili. Presný mechanizmus, akým fetálny testosterón ovplyvňuje množstvo sexuálnych 

partneriek v dospelosti, však nie je jasný.  

Podľa viacerých autorov (Schiavi et al. 1991, Bogaert a Fisher 1995, van der Meij et al. 2012) 

plazmatický testosterón ovplyvňuje počet sexuálnych partneriek, aj keď existujú práce, ktoré toto 

tvrdenie vyvracajú (Raboch a Starka 1973, Brown, Monti a Corriveau 1978, Sadowski et al. 1993, 

Hönekopp, Voracek a Manning 2006).  

Do súvislosti s prenatálnymi koncentráciami testosterónu sa dáva aj schopnosť vciťovať sa 

do pocitov iných – empatizácia. Všeobecne platí, že muži majú túto schopnosť v priemere slabšiu 

ako ženy (Baron-Cohen 2002, 2003). Dosahujú nižšie skóre v testoch zameraných na stanovenie 

empatizačného kvocientu (EQ), čo poukazuje na negatívnu koreláciu medzi pomerom 2D : 4D 

a empatickými danosťami ľudí (Chapman, Baron-Cohen a Auyeung 2006). Úlohu testosterónu 

v procese empatizácie podporuje aj skutočnosť, že už jednorazové vystavenie dávke testosterónu 

redukuje schopnosť rozoznávania emócii prežívaných druhou osobou na základe výrazu očí 

a mimiky tváre (Baron-Cohen et al. 2001, van Honk et al. 2011, Bos et al. 2016), ktorá stojí za 

schopnosťou vžitia sa do pocitov iných.   

Výskumy posledných rokov (Wlodarski 2015) poukazujú na to, že v ľudskej populácii existuje 

vzťah medzi schopnosťou empatizácie a preferovanou sociosexuálnou stratégiou. Krátkodobé 

stratégie párenia (promiskuita) sú spájané so zoskupením osobnostných faktorov známych ako 

„Temná triáda“ (z angl. Dark Triad) – s neklinickou psychopatiou, narcisizmom a machiavellizmom 

(Paulhus a Williams 2002). Tieto tri osobnostné schémy majú niektoré spoločné rysy, vrátane 

zníženej úrovne empatie (Watson et al. 1984, Barnett a Thompson 1985, Blair 2006), čo naznačuje, 

že práve nízka schopnosť empatie, resp. niektorej z jej zložiek (Wlodarski 2015), môže 
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podmieňovať formovanie krátkodobých vzťahov.  

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností sme si preto za cieľ nášho výskumu stanovili zistiť 

vplyv miery nielen prenatálnej expozície testosterónu, ale aj jeho postnatálnej koncentrácie na počet 

sexuálnych partneriek a schopnosť empatizácie u mužov. Vychádzali sme pri tom z nasledujúcich 

predpokladov: 

- miera prenatálnej expozície testosterónu, ako aj postnatálna koncentrácia testosterónu budú 

pozitívne korelovať s množstvom sexuálnych partneriek a negatívne so schopnosťou 

empatizácie; 

- počet sexuálnych partneriek bude negatívne korelovať so schopnosťou empatizácie. 

 

Súbor a metódy 

Testovanú skupinu predstavovalo 50 slovenských študentov mužského pohlavia (heterosexuálnej 

orientácie), ktorí sa narodili v rokoch 1990 – 1995 a ich priemerný vek bol 24,00 ± 1,85 rokov. 

Z výskumu však boli vylúčení probandi, ktorí si v minulosti poranili druhý alebo štvrtý prst 

na horných končatinách, neúplne vyplnili dotazníky, alebo im nebola stanovená hodnota 

testosterónu v plazme, takže konečnú skupinu predstavovalo celkovo 23 probandov s priemerným 

vekom 24,00 ± 1,46 rokov s hodnotami testosterónu pohybujúcimi sa v referenčnej norme 

stanovenej pre daný vek. Každý proband sa pred začiatkom realizácie výskumu oboznámil s jeho 

cieľom, s jednotlivými metodickými postupmi, a svoj súhlas so zapojením sa doň vyjadril 

podpísaním informovaného súhlasu.  

Meranie druhého (2D) a štvrtého (4D) prsta sa realizovalo pomocou digitálneho posuvného 

meradla Hedue (150 mm) s citlivosťou do dvoch desatinných miest. Meranie sa uskutočnilo 

na oboch rukách probandov, pričom boli vyzvaní, aby mali ruky opreté o stôl s dlaňami 

smerujúcimi nahor, s vystretými neprepnutými prstami. Meracie zariadenie bolo prikladané tak, aby 

sa jedna časť dotýkala základne prsta a druhá časť špičky prsta. Každý prst sa  meral trikrát, aby sa 

minimalizovala chyba pozorovateľa. Hodnoty na každý prst boli spriemerované. Pomer 2D : 4D 

pre jednotlivé ruky sme stanovili ako podiel priemerov medzi 2D a 4D. Na hodnotenie prenatálneho 

účinku testosterónu sme využili parameter zohľadňujúci nerovnaký efekt prenatálneho testosterónu 

na jednotlivé ruky – rozdiel medzi pomermi 2D : 4D pravej a ľavej ruky (Dr-l) (Manning a Peters 

2009, Stoyanov, Marinov a Pashalieva 2009, Beaton et al. 2011, Stoyanov, Pashalieva a Nikolova 

2011). 

Pokiaľ ide o informácie o počte sexuálnych partneriek, vychádzali sme z údajov uvedených 

v základnom dotazníku zameranom na osobné údaje slúžiace na bližšiu charakteristiku jedinca, 

v ktorom boli probandi vyzvaní aj k uvedeniu tohto údaja. Keďže išlo o veľmi osobný údaj (s jeho 

presným uvedením mávajú probandi problém), rozhodli sme sa poskytnúť im možnosť zaškrtnúť 

interval (< 5, 5 – 10, 11 – 15, > 15), v ktorom sa pohyboval počet ich sexuálnych partneriek. 

Na testovanie schopnosti empatizácie sme využili dotazník na zisťovanie empatizačného 

kvocientu (EQ). Jeho autormi sú Baron-Cohen a Wheelwright (2004), ktorí ho dizajnovali tak, aby 

nebol časovo náročný a vyznačoval sa jednoduchým používaním a hodnotením. Pozostáva zo 60 

otázok rozdelených do dvoch frakcií – 40 otázok testujúcich empatiu a 20 doplnkových otázok. 

Doplnkové otázky sú určené na odreagovanie sa probandovho sústredenia na testovanú 

problematiku. Na rozdiel od predchádzajúcich testov iných autorov, v tomto prípade nie sú striktne 

oddelené afektívne a kognitívne zložky empatie, nakoľko sa často vyskytujú spolu a odlíšiť ich 

môže byť náročné. Každá zo 40 testovaných otázok sa hodnotila bodovo, pričom body boli 

pridelené takto: 0 za odpoveď bez prejavenia empatie; 1 bod za odpoveď vyjadrujúcu miernu 

empatizáciu; 2 body za odpoveď vyjadrujúcu výraznú empatizáciu. Proband na otázky odpovedal 

zakrúžkovaním vzťahu k týmto tvrdeniam: rozhodne súhlasím, skôr súhlasím, skôr nesúhlasím, 

alebo rozhodne nesúhlasím. EQ test má stanovený systém odpovedí, jedinci sa pri ňom môžu 

otestovať samostatne, a ich tvrdenia sa zreteľne a priamo vyhodnocujú, takže nedochádza k rôznej 

interpretácií výsledkov. 
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Postnatálny cirkulujúci testosterón sa stanovoval zo vzoriek venóznej krvi, ktoré boli probandom 

odoberané ráno medzi 7:00 a 8:00 hod. do odberových skúmaviek s heparínom. Vzorky sa 

centrifugovali 10 min. pri 2500 x g a 4 °C. Získaná plazma sa do analýzy skladovala pri teplote -75 

°C. Koncentrácie testosterónu sa stanovili metódou enzýmovej imunoanalýzy (ELISA) s využitím 

komerčnej ELISA súpravy podľa priloženého postupu (Testosterone EIA-1559, DRG International, 

Inc., Germany). Vzorky sa merali ako súčasť dvoch stanovení s koeficientom variácie v rámci 

stanovenia menším ako 2 % a koeficientom variácie medzi stanoveniami menším ako 5 %. 

Citlivosť stanovenia bola 0,083 μg/l. 

Získané údaje sme hodnotili v štatistickom programe SigmaPlot 11.0. Rozloženie dát sme 

zisťovali pomocou Shapirovho-Wilkovho testu normality. Korelačné vzťahy sme analyzovali pre 

parametrické dáta pomocou Pearsonovej korelácie (vzťah Dr-l a plazmatického testosterónu  s EQ), 

a neparametrické pomocou Spearmanovej korelácie (vzťah Dr-l a plazmatického testosterónu 

s počtom sexuálnych partneriek, vzťah medzi počtom sexuálnych partneriek s EQ). 

 

Výsledky a diskusia 

V procese formovania výslednej sociosexuálnej stratégie zohráva svojimi organizačnými, ale aj 

aktivačnými účinkami dôležitú úlohu testosterón. Určenie miery prenatálnej expozície tomuto 

androgénu je možné na základe vybraných morfometrických parametrov, medzi ktoré patrí aj 

pomer 2D : 4D (Phelps 1952, Garn et al. 1975, Manning et al. 1998).  

Doterajšie výskumy ukázali, že muži s  nižším pomerom 2D : 4D, odrážajúcim vyššiu mieru 

prenatálnej expozície testosterónu, mávajú viac sexuálnych partneriek, disponujú väčšou sexuálnou 

túžbou a mávajú väčšiu rodinu (Manning et al. 2000, Manning, Henzi a Bundred 2001, Hönekopp, 

Voracek a Manning 2006). Na základe uvedených skutočností sme preto aj v realizovanom 

výskume očakávali, že počet sexuálnych partneriek bude pozitívne korelovať s mierou prenatálnej 

expozície testosterónu. Očakávaná existencia signifikantného korelačného vzťahu medzi mierou 

prenatálnej expozície testosterónu (vyjadrenou parametrom Dr-l zohľadňujúcim nerovnaký efekt 

prenatálneho testosterónu na jednotlivé ruky) a počtom sexuálnych partneriek sa nám však 

nepotvrdila. 

Podľa viacerých autorov (Schiavi et al. 1991, Bogaert a Fisher 1995, van der Meij et al. 2012) 

počet sexuálnych partneriek však ovplyvňuje aj cirkulujúci testosterón, pričom jeho vyššie 

koncentrácie sa aj v tomto prípade spájajú s väčším počtom sexuálnych partneriek a teda aj 

s promiskuitnejšou sociosexuálnou stratégiou. Potvrdilo sa to aj v tomto výskume, nakoľko sa nám 

podarilo zistiť existenciu signifikantného pozitívneho korelačného vzťahu (r = 0,544, p < 0,01) 

medzi koncentráciami plazmatického testosterónu a počtom sexuálnych partneriek udávaných 

probandami (obr. 1). Existencia tohto vzťahu môže odrážať skutočnosť, že muži s vyššími 

koncentráciami testosterónu sa nielen viac zaujímajú o osoby opačného pohlavia, ale sa aj 

intenzívnejšie prezentujú, podobne ako to bolo v prípade výskumu realizovaného autormi  Van der 

Meij et al. (2012), ktorí zistili, že akútne zvýšenie koncentrácie testosterónu  (po konkurenčnom 

boji muž vs. muž realizovanom prostredníctvom spoločne riešenej počítačovej úlohy) viedlo nielen 

k nárastu afiliatívneho správania voči osobám opačného pohlavia, ale aj k nárastu intenzity 

samoprezentovania, usmievania sa a nadväzovania očného kontaktu. V tomto výskume sme však 

tieto aspekty sociosexuálneho správania nehodnotili. 

Koncentrácia prenatálneho, ale aj postnatálneho testosterónu ovplyvňuje aj mnohé osobnostné 

črty vrátane schopnosti empatizácie (Baron-Cohen et al. 2001, Baron-Cohen 2002, 2003, Chapman, 

Baron-Cohen a Auyeung 2006, van Honk et al. 2011, Bos et al. 2016). V prezentovanom výskume 

sa ale prítomnosť očakávaného korelačného vzťahu medzi mierou prenatálnej expozície 

testosterónu, vyjadrenou parametrom Dr-l, a schopnosťou empatizácie vyjadrenej hodnotou EQ, 

nepotvrdila. Pozorovali sme však určitý trend k negatívnemu korelačnému vzťahu (r = -0,267; p = 

0,0846), ktorý je vizualizovaný na  obr. 2. Existenciu signifikantného korelačného vzťahu sme 

nezistili ani medzi koncentráciou testosterónu v plazme a EQ (r = 0,175; p = 0,425). 
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Obr. 1: Korelačný vzťah medzi koncentráciou testosterónu v plazme a počtom sexuálnych 

partneriek v testovanej skupine mužov. Hodnoty plazmatického testosterónu sa uvádzajú v μg/l, 

počet sexuálnych partneriek sa uvádza v intervaloch (< 5, 5 – 10, 11 – 15, > 15). Každý bod 

reprezentuje jedného probanda (n = 23), úsečka prezentuje trendovú čiaru vytvorenú lineárnou 

regresiou 

Fig. 1: The correlation between the plasma levels of testosterone and the number of sexual 

partners in the experimental group of men. The values of plasma testosterone are shown in μg/l, the 

number of sexual partners are shown in intervals (<5, 5–10, 11–15, >15). Every gray point 

represents one proband (n=23), black line represents trend line created by linear regression 

 

 
Obr. 2: Korelačný vzťah medzi rozdielom pomerov 2D : 4D pravej a ľavej ruky (Dr-l) 

a empatizačným kvocientom (EQ) udávaným ako počet získaných bodov (z celkového množstva 

80). Každý bod reprezentuje jedného probanda (n = 23), úsečka prezentuje trendovú čiaru 

vytvorenú lineárnou regresiou 

Fig. 2: The correlation between differences of ratios 2D:4D right and left hand (Dr-l) and the 

empathy quotient (EQ) shown as sum of achieved points (maximum 80). Every gray point 

represents one proband (n=23), black line represents trend line created by linear regression 
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Pri stanovení hypotézy o existencii vzťahu medzi mierou prenatálnej expozície testosterónu 

a schopnosťou empatizácie sme vychádzali z práce Chapman, Baron-Cohen a Manning (2006). Tí 

v skupine 6- až 8-ročných detí zistili existenciu negatívnej korelácie medzi koncentráciou 

prenatálneho testosterónu, určenou na základe odberu amniotickej tekutiny v druhom trimestri 

gravidity, a empatiou určenou pomocou detskej formy dotazníka EQ a testu čítania mysle z očí. 

Ďalším faktom súvisiacim s existenciou vyššie uvedeného vzťahu je skutočnosť, že mužské 

pohlavie vystavené počas intrauterínneho vývinu vyšším koncentráciám tohto hormónu sa 

v porovnaní so ženským celkovo pokladá za menej empatické, so slabšou schopnosť vcítiť sa 

(Baron-Cohen 2002, Baron-Cohen 2003). Eexistencia trendu k negatívnej korelácii medzi Dr-l 

a hodnotou EQ, ktorú sme zistili, však naznačuje, že v skúmanej skupine probandov boli ľudia 

s väčším prenatálnym ovplyvnením testosterónom aj viac empatickí, čo je v rozpore s doterajšími 

zisteniami.  

Existenciu možného vzťahu medzi postnatálnou koncentráciou testosterónu a schopnosťou 

empatizácie potvrdzujú štúdie založené predovšetkým na sledovaní efektu jednorázovej dávky 

testosterónu na osobnostné črty jedinca. Takáto aplikácia testosterónu napríklad viedla u žien, ako 

prirodzene empatickejšieho pohlavia, k redukcii ich schopnosti identifikovať emócie z výrazu tváre 

(van Honk et al. 2011), ako aj k zhoršeniu výkonnosti v teste čítania mysle z očí (Baron-Cohen et 

al. 2001). Podľa Bosa et al. (2016) súvisí uvedené zhoršenie schopnosti rozpoznávať emócie 

po aplikácii testosterónu s procesom narušenia prepojenia mozgových štruktúr zodpovedných 

za integráciu a selekciu senzorickej informácie, ktorá kognitívnej empatickej odpovedi predchádza. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností sme teda aj my predpokladali, že vyššia postnatálna 

koncentrácia testosterónu v plazme bude negatívne korelovať so schopnosťou empatizácie. Tento 

predpoklad sa však, ako sme už uviedli, ani v tomto prípade nepotvrdil. Je však nutné pripomenúť, 

že test autorov Baron-Cohen a Wheelwright (2004), ktorý sme si zvolili, nerozlišoval jednotlivé 

zložky empatie, ako to bolo v prípade výskumu realizovaného autormi Bos et al. (2016). 

V poslednej časti realizovaného výskumu sme sa zamerali na štúdium existencie vzťahu medzi 

schopnosťou empatizácie a počtom sexuálnych partneriek. Vychádzali sme z predpokladu, že 

v ľudskej populácii súvisí preferovaná sociosexuálna stratégia so schopnosťou empatizácie, pričom 

s promiskuitou sa spája znížená schopnosť empatizácie, stojaca za vznikom väčšieho množstva 

krátkodobých vzťahov (Wlodarski 2015). V tejto štúdii sme však existenciu signifikantného 

korelačného vzťahu medzi EQ a počtom sexuálnych partneriek nepotvrdili. Uvedená skutočnosť 

môže podľa nás úzko súvisieť s charakterom použitého testu empatie. Ten totiž neoddeľuje 

afektívnu a kognitívnu zložku empatie, pričom však – podľa niektorých autorov – iba kognitívna 

zložka empatie rozhoduje o preferovanej sociosexuálnej stratégii (Wlodarski 2015). 

Za hlavnú limitáciu prezentovanej časti štúdie pokladáme nízky počet probandov, ktorý 

plánujeme v budúcnosti rozšíriť. Zároveň plánujeme do dotazníkovej časti výskumu zahrnúť bližšiu 

špecifikáciu momentálnej sociosexuálnej situácie probanda, nakoľko charakter vzťahu, v ktorom 

momentálne funguje, ovplyvňuje aktuálnu koncentráciu testosterónu.  

 

Záver 

Na základe čiastkových výsledkov tejto štúdie možno konštatovať, že počet sexuálnych 

partneriek v sledovanej skupine mladých mužov pozitívne koreloval s koncentráciou plazmatického 

testosterónu, pritom však nesúvisel s mierou prenatálnej expozície tomuto androgénu. Podarilo sa 

nám tiež zistiť, že v testovanej skupine probandov koncentrácia nielen prenatálneho, ale ani 

postnatálneho testosterónu neovplyvňovala schopnosť empatizácie a sama schopnosť empatizácie 

neovplyvňovala počet sexuálnych partneriek. Celkové závery však bude možné vysloviť až 

po rozšírení vzorky probandov a bližšej špecifikácii charakteru prebiehajúceho vzťahu.   
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Abstract: The skeletal grave from World War II with German soldiers remains found near Pernek 

(Malacky district, Slovakia). The skeletal remains of two individuals exhumed in 2016 in the Malé 

Karpaty Mountains were the subject of anthropological analysis. Both individuals were buried in a 

common grave and were designated as members of the German Army on the basis of the grave 

inventory. The skeletal remains were mixed but most of them have been successfully assigned to 

individual examined persons. The individual buried at the bottom of the grave (Skeleton 1) was a 

17–18-year-old male with stature 163.2±5.5 cm at the time of death. The individual lying above him 

(Skeleton 2) was an approximately 18-year-old male and his body height at the time of death was 

160.4±5.2 cm. So the skeletons belonged to two young males who died at about the same age and 

were similar in stature and bone robustness. No traumatic injuries in the skeletal remains have been 

detected; therefor the cause of death remains unknown. In the short future the skeletal remains will 

be buried in the German military cemetery in Važec (Liptovský Mikuláš district). 

 

Key words: skeletal remains, anthropological analysis, the German Army, World War II, liberation 

of Pernek 

 

Úvod 

Dňa 15. júna 2016 nálezca Ľuboš G. oznámil Krajskému pamiatkovému úradu (KPÚ) Bratislava, 

že v katastri obce Pernek v polohe Zámčisko našiel v lese na povrchu ľudské kostrové pozostatky 

a artefakt, ktorý mohol byť súčasťou zbrane. Tieto predmety datoval nálezca do obdobia 2. svetovej 

vojny. 

O dva dni neskôr K. Prášek (KPÚ Bratislava) za účasti nálezcu a Viliama G. zistil, že miesto 

nálezu je porušené (násilne rozhrabané) antropogénnym zásahom a z rozhrabanej zeme vytŕčali 

porozhadzované články prstov, úlomky rebier a stavce. Zvyšok predpokladanej zbrane sa už 

na mieste nenachádzal. Vzhľadom na toto narušenie miesta nálezu neznámym hľadačom a z dôvodu 

predchádzania prípadnému ohrozeniu ďalších archeologických nálezov nelegálnou činnosťou 

hľadačov, bolo nevyhnutné vykonať preventívne opatrenie na záchranu narušeného nálezu 

a odborné zdokumentovanie miesta nálezu v zmysle ustanovení Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

S cieľom zistiť okraj hrobovej jamy v neprehľadnom rozhrabanom povrchu identifikoval sa 

okraj jamy s priemerom cca 60 cm a s neznámou hĺbkou. Kyprá zemina tesne pod povrchom jamy 

obsahovala premiešané kostrové pozostatky. Okrem toho sa exhumovali tiež zvyšky kožených 

remencov a topánky bez kovových súčastí. Nálezová situácia, ako aj charakteristické amatérske 

hľadačské výkopy v okolí, jednoznačne preukázali, že miesto nálezu napadol nelegálny hľadač 

s detektorom kovu. Dňa 17. júna 2016 už nebolo možné miesto nálezu dôkladne doskúmať, a preto 
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sa zamaskovalo a rozhodlo sa, že jeho ďalšie skúmanie sa uskutoční hneď, ako to časová situácia 

umožní.  

Doskúmanie a exhumácia hrobovej jamy sa uskutočnili 12. júla 2016, a zúčastnili sa ho K. 

Prášek s P. Maliarikom z KPÚ Bratislava, M. Sládok z KPÚ Trnava a traja dobrovoľníci. Miesto 

nálezu sa začistilo, aby sa zistil plošný rozsah objektu. Vzhľadom na to, že okraj skúmaného 

objektu nebol po začistení plochy badateľný, začal sa odkrývať v smere pokračovania zásypu, t. j. 

smerom na východ. Zakrátko sa objavili prvé nálezy in situ a potvrdilo sa pokračovanie objektu 

smerom na východ. Kovové predmety v neporušenej východnej časti hrobu boli mimo dosahu 

bežných detektorov, preto ich páchateľ nenašiel. Dĺžka hrobovej jamy po vykopaní bola 150 cm, ale 

či a do akej miery tento údaj pozmenil vykrádačský výkop, sa nepodarilo zistiť. Hĺbka jamy bola 80 

cm, šírka jamy na úrovni terénu bola zhruba 60 cm a na dne 45 cm. Výplň objektu sa na mieste 

i po vykopaní dôkladne prehľadala vizuálne a detektorom kovu. Hrob bol následne lokalizovaný 

prijímačom GPS.  

 

Materiál a metódy 

Predmetom antropologickej analýzy boli kostrové pozostatky exhumované z hrobu v lese 

neďaleko obce Pernek (obr. 1). V hrobe sa tiež nachádzala časť nemeckého vojenského výstroja 

a výzbroje (napr. ponožka, časti topánok, gombíky rôznych typov prilba, poľná lopatka a náboje), 

niekoľko artefaktov sovietskej proveniencie (gombíky, nábojové pásky a náboje) a jeden vystrelený 

projektil neurčiteľného kalibru. 

 

Obr. 1: Neporušená východná časť hrobu 

s kostrovými pozostatkami dvoch jedincov 

a s nemeckou prilbou 

Fig. 1: The intact eastern part of grave with 

skeletal remains of two individuals and with 

a German helmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropologickej analýze predchádzala obhliadka pozostatkov, ktoré boli dočasne uložené 

na KPÚ Bratislava. Pri nej sa zistilo, že kostrové pozostatky patrili dvom jedincom juvenilného 

veku. Pozostatky, ktoré ležali na dne hrobovej jamy, dostali označenie Kostra 1, pozostatky 

z vyšších vrstiev boli označené ako Kostra 2. Následne sa pozostatky previezli na Katedru 

antropológie PriF UK v Bratislave na ďalšiu analýzu. Keďže boli premiešané, bolo potrebné ich 
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roztriediť a pokúsiť sa o ich spätné priradenie jednotlivým jedincom. Kosti sa im priraďovali 

na základe metrických a morfologických parametrov a zhody v artikulačných (kĺbových) plochách. 

Spätné priradenie kostí sťažoval fakt, že jedinci boli nielen približne rovnako starí, ale aj rovnako 

robustní. Pri niektorých kostiach sa preto prihliadalo na ich zafarbenie, resp. poškodenie 

v oblasti kĺbov.  

Prvým krokom pri triedení pozostatkov bolo zostavenie chrbtíc oboch jedincov a priradenie 

lebky, resp. jej fragmentov. Chrbtice sa zostavili tak, že najprv boli stavce roztriedené na krčné, 

hrudníkové a driekové, potom sa spájali na základe veľkosti a tvaru tiel stavcov, ako aj na základe 

artikulačnej zhody medzi jednotlivými kĺbovými plochami artikulačných výbežkov. Problémom 

bola zlá zachovanosť niektorých hrudníkových stavcov, preto je u oboch jedincov hrudníková časť 

chrbtice nekompletná. Prítomná kalva bola priradená Kostre 1 na základe artikulačnej zhody medzi 

záhlavnými kondylmi a 1. krčným stavcom. Ku kalve bola následne priradená neúplná tvárová časť 

lebky a sánka. Pri Kostre 2 sa z lebky zachovali len fragmenty. Obidvom jedincom sa potom 

k poslednému driekovému stavcu priradila krížová kosť a pri Kostre 2 aj kostrč. Na základe tvaru 

a veľkosti sa spárovali pravé a ľavé panvové kosti. Každý pár sa potom priradil krížovej kosti na 

základe artikulačnej zhody medzi facies auriculares. Nasledovalo priradenie kostí horných 

a dolných končatín, a to na základe zhody v kĺbových plochách. Drobné kosti rúk (zápästné 

a záprstné kosti) sa obom kostrám priradili na základe robusticity a čiastočne aj zafarbenia kostí. 

Podobne to bolo aj s kosťami nôh, pričom členkové a pätové kosti bolo možné priradiť na základe 

artikulácie v členkových kĺboch.  

Daným jedincom sa nepodarilo spätne priradiť rebrá (21 pravých rebier, 20 ľavých rebier a asi 

30 ich fragmentov), jedna poškodená zápästná kosť (možno os triquetrum sin.), 11 proximálnych, 

tri mediálne a jeden distálny článok prsta ruky, tri proximálne články prstov nohy, jedno 

manubrium sterni, jeden fragment tela hrudnej kosti a fragmenty rôznych iných kostí (stavcov, 

lebky, dlhých kostí atď.). 

Nasledovala antropologická analýza, ktorá zahŕňala morfoskopickú a morfometrickú analýzu 

štandardnými metódami podľa Martina a Sallera (1957) a Knussmanna (1988). Na výpočet telesnej 

výšky sa použila metóda Sjøvolda (1991) pre kaukazoidné populácie. Vek dožitia jedincov sa 

odhadoval na základe stupňa prirastania epifýz (Flecker 1932 – 33, 1942; Scheuer a Black 2004). 

Pohlavie jedincov sa odhadlo na základe stupňa rozvoja morfoskopických a morfometrických 

znakov na lebke a postkraniálnom skelete (Acsádi a Nemeskéri 1970).  

Patologické zmeny na chrupe sa hodnotili vizuálne. 

 

Výsledky 

Kostra 1 

Nekompletná kostra (obr. 2), chýbajú niektoré kosti lebky, časti kostí predlaktia a drobné kosti 

rúk a nôh. Kosti sú poškodené a takmer všetky dlhé kosti sú fragmentárne. Rebrá boli zachované, 

nepodarilo sa ich však Kostre 1spätne priradiť. 

Na čeľusti a sánke sa zachovali všetky alveoly a 25 zubov, štyri zuby boli stratené post mortem. 

Tretie stoličky (18, 28, 48) neboli ešte prerezané. Obe dolné prvé stoličky (36 a 46) boli 

extrahované počas života (obr. 3).  

 

Morfometrická analýza   

Všetky metrické charakteristiky, ktoré bolo možné na kostre zmerať, sú uvedené v tab. 1. 

Telesná výška sa vypočítala len na základe dĺžkových rozmerov ľavej stehnovej kosti a pravej 

píšťaly, keďže iné kosti boli vo fragmentárnom stave a nebolo možné u nich dĺžku zmerať. Telesná 

výška sa odhadla na 163,2 ± 5,5 cm, je však treba povedať, že z hľadiska vývinu nejde o konečnú 

telesnú výšku. Jedinec mal ešte niektoré epifyzárne štrbiny otvorené, čo znamená, že jeho rast do 

výšky ešte nebol ukončený a určite by o niekoľko centimetrov narástol. 
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Obr. 2: Vľavo: Kostra 1, muž vo veku 17 – 18 rokov; vpravo: Kostra 2, muž vo veku približne 18 

rokov 

Fig. 2: Left: Skeleton 1, 17–18-year-old male; right: Skeleton 2, approximately 18-year-old male 
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Vysvetlivky: P – pravá strana, L – ľavá strana, x – zub prítomný, IV – zub vypadnutý intravitálne, PM – zub 

stratený postmortálne, N – zub založený ale zatiaľ neprerezaný, ? – nie je isté, či je zub založený 

Legend: P – the right side, L – the left side, x – tooth is present, IV – ante-mortem tooth loss, PM – post-mortem 

missing tooth, N – tooth has not erupted yet, ? – no evidence that tooth has ever erupted 

 

Obr. 3: Zachovanosť zubov 

Fig. 3: The preservation of teeth 

 

 

Morfoskopická analýza 

Lebka aj sánka sú strednej až mierne robustnej stavby, so slabým svalovým reliéfom. Kosti 

postkraniálneho skeletu sú stredné až mierne robustné, so slabými svalovými úponmi.  

Hodnotenie morfologických (sexuálne diagnostických) znakov na lebke: povrch squama ossis 

occipitalis: linae nuchalis a occipitálny kríž značné (+1), protuberantia occipitalis externa: slabá 

(0), processus mastoidei: stredné (0), tubera parietalia: naznačené (+1), frons (čelo): ubiehavé (+1), 

tubera frontalia: naznačené (+1), glabella: typ iv (+1), arcus superciliares: stredné (0), margo 

supraorbitalis: prechodné (0), arcus zygomatici: tenké (-1), processus marginalis: stredné (0), 

crista supramastoidea: slabá (0), corpus mandibulae in loco M2: hrubé (+2), angulus mandibulae: 

naznačená vyvýšenina (-1), trigonum mentale: stredné, vyznačené (0). 

Hodnotenie morfologických (sexuálne diagnostických) znakov na postkraniálnom skelete: 

sacrum: veľmi úzke a veľmi vysoké (+2), obvod caput humeri: 140 mm (+1), incisura trochlearis 

ulnae: dex. kompletná (-1), pelvis: stredne vysoká a stredne široká (0), incisura ischiadica major: 

prechodná forma (0), arc composé: jednoduchý oblúk (+1), corpus ossis ischii: široký (+1), crista 

iliaca: výrazná s-forma (+2), fossa iliaca: vysoká, úzka (+1), tuberculum musculi piriformis: 

absentuje (-1), sulcus preauricularis: absentuje (+2), acetabulum: veľké, anterio-laterálne položené 

(+1), linea aspera: slabá, laterálne vyznačená (-1), obvod caput femoris: 150 mm (+1), vertikálny 

priemer caput femoris: 47 mm (+1). 

 

Odhad veku a pohlavia 

Jedinec nemal prirastené proximálne epifýzy ramenných kostí, distálne epifýzy lakťových 

a vretenných kostí, distálne epifýzy všetkých záprstných kostí ruky okrem palcov, obidva veľké 

chocholíky, distálne epifýzy stehnových kostí a proximálne aj distálne epifýzy ihlíc. Krížová kosť 

nebola zrastená medzi prvým a druhým krížovým stavcom, ako aj medzi tretím a štvrtým krížovým 

stavcom. Na základe týchto znakov bol vek dožitia odhadnutý na 17 – 18 rokov.  

Na základe stupňa rozvoja morfoskopických a morfometrických znakov na lebke 

a postkraniálnom skelete sa vypočítala hodnota DS +0,38, čo znamená, že pravdepodobne ide 

o mužského jedinca. Vzhľadom na to, že ide o pozostatky nedospelého jedinca, ktorého rast ešte 

nebol ukončený, nemusia byť všetky sexuálne-diagnostické znaky plne vyvinuté. Niektoré znaky 

na kostre sú jednoznačne mužské, naopak znaky súvisiace s robusticitou spadajú do kategórie 

indiferentných, príp. femininných znakov. 

 

Patologické zmeny na kostre 

Čo sa týka patologických zmien, tie sa zistili len na chrupe daného jedinca. Už v pomerne 

mladom veku mu extrahovali dolné prvé stoličky (obr. 4a), zrejme v dôsledku zubného kazu. 

N x x x PM PM PM x PM x x x x x x N

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

N x IV x x x x x x x x x x IV x ?

P L
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Naznačujú to aj dva veľké kazy: jeden veľký okluzálny kaz na pravej dolnej druhej stoličke (obr. 

4a), druhý, lokalizovaný okluzo-distálne na pravej hornej druhej stoličke (obr. 4b).  

 

 
Obr. 4: a – Mandibula s intravitálne vypadnutými prvými stoličkami (36 a 46) a veľký okluzálny 

kaz na pravej druhej stoličke (47), b – zubný kaz na pravej hornej druhej stoličke (17) 

Fig. 4: a – The mandible with lost intra-vital first molars (36 and 46) and with extensive occlusal 

caries in the right second molar (47), b – dental caries in the upper right second molar 

 

 

Kostra 2 

Neúplná kostra (obr. 2), chýba väčšia časť lebky a približne polovica drobných kostí rúk a nôh. 

Mandibula bola neúplná a fragmentovaná, zachovalo sa na nej 11 zubných alveol. Zubov bolo 

prítomných osem (23, 32 – 35, 46 – 48), pričom pravá dolná tretia stolička (48) sa ešte neprerezala. 

Podobne ako pri Kostre 1, sa rebrá zachovali, nedali sa však tomuto jedincovi spätne priradiť. Kosti 

sú poškodené, ale dlhé kosti sú menej fragmentárne ako pri Kostre 1.  

 

Morfometrická analýza   

Všetky metrické charakteristiky, ktoré bolo možné na kostre zmerať, sú uvedené v tab. 1. 

Telesná výška sa vypočítala na základe dĺžkových rozmerov ramenných kostí, lakťových kostí, 

ľavej stehnovej kosti a holenných kostí. Telesná výška bola odhadnutá na 160,4 ± 5,2 cm. Keďže aj 

tento jedinec mal ešte otvorené niektoré epifyzárne štrbiny, jeho rast do výšky ešte nebol ukončený. 

 

Morfoskopická analýza 

Robusticita lebky a sánky, ani svalový reliéf sa nedal zhodnotiť. Kosti postkraniálneho skeletu sú 

strednej stavby, so slabými svalovými úponmi.  

Hodnotenie morfologických (sexuálne diagnostických) znakov na lebke: povrch squama ossis 

occipitalis: linae nuchalis a occipitálny kríž evidentné (0), protuberantia occipitalis externa: slabá 

(0), processus mastoidei: stredné (0)?, corpus mandibulae in loco M2: stredné (0), processus 

articularis mandibulae sin.: malý (-1)? 

Hodnotenie morfologických (sexuálne diagnostických) znakov na postkraniálnom skelete: 

sacrum: veľmi úzke a veľmi vysoké (+2), obvod caput humeri: dex. 135 mm (0), sin. 137 mm (+1), 

incisura trochlearis ulnae: kompletná (-1), foramen obturatum: oválny (+1), incisura ischiadica 

major: dex. uzavretá u-forma (+2), sin. u-forma (+1), arc composé: jednoduchý oblúk (+1), corpus 

ossis ischii: úzky (-1), crista iliaca: výrazná s-forma (+2), fossa iliaca: stredná (0), tuberculum 

musculi piriformis: naznačený (0), sulcus preauricularis: sporný (+1), spina ischiadica: dex. 

hranatá (+1), acetabulum: veľké, anterio-laterálne položené (+1), linea aspera: slabá, laterálne 
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vyznačená (- 1), obvod caput femoris sin.: 148 mm (+1), vertikálny priemer caput femoris sin.: 46 

mm (+1). 

 

Odhad veku a pohlavia 

Jedinec nemal prirastené proximálne epifýzy ramenných kostí, distálne epifýzy vretenných kostí, 

oba veľké chocholíky, distálne epifýzy stehnových kostí a proximálne epifýzy ihlíc. Tento jedinec 

sa dožil približne 18 rokov.  

Na základe zhodnotenia morfoskopických a morfometrických znakov na fragmentoch lebky 

a postkraniálnom skelete bolo jeho pohlavie odhadnuté ako mužské (DS = +0,53). Podobne, ako 

pri Kostre 1, ani rast tohto jedinca nebol ešte ukončený, preto sa sexuálne-diagnostické znaky 

nemuseli ešte plne vyvinúť. 

 

Patologické zmeny na kostre 

Na zachovaných kostrových pozostatkoch neboli žiadne patologické zmeny. 

 

Nepriradené kostrové pozostatky 

Ako sa už spomínalo, niektoré kosti sa nepodarilo daným jedincom spätne priradiť. Išlo hlavne 

o rebrá, drobné kosti rúk a nôh, časti hrudnej kosti, ale aj rôzne fragmenty lebky, stavcov, rebier 

a dlhých kostí (obr. 5).  

 

 
Obr. 5: Kostrové pozostatky, ktoré sa nepodarilo spätne priradiť analyzovaným jedincom. a – 21 

pravých a 20 ľavých rebier, b – 11 proximálnych, tri mediálne a jeden distálny článok prstov ruky, 

c – tri proximálne články prstov nohy, d – manubrium sterni a časť tela hrudnej kosti 

Fig. 5: Skeletal remains that were not assigned to the analysed individuals. a – 21 right and 20 left 

ribs, b – 11 proximal, three medial and one distal phalanges of the hands, c – three proximal 

phalanges of the foot, d – manubrium sterni and a part of sternal corpus   
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Tab. 1: Osteometria postkraniálneho skeletu (v mm, Martin a Saller 1957, Knussmann 1988) 

Table 1: Metric characteristics of the postcranial skeleton (in mm, Martin and Saller 1957, 

Knussmann 1988) 

Humerus dx sin dx sin

H1 - najv. dĺžka x x 310 310

H2 - celková dĺžka x x 307 307

H5 - najv. priemer stredu kosti 20 x 20 19

H6 - najmenší priemer stredu kosti 15 x 17 18

H7 - najmenší obvod diafýzy 58 x 62 60

H8 - obvod hlavice 140 x 135 137

Indexy dx sin dx sin

Index robusticity H7/H1 x x 20,0 19,4

Index prierezu diafýzy H6/H5 75,0 x 85,0 94,7

Radius dx sin dx sin

R1 - najv. dĺžka x x 232 230

R2 - funkčná dĺžka x x 220 219

R3 - najmenší obvod diafýzy x x 43 43

R4 - priečny priemer diafýzy x x 15 16

R5 - predozadný priemer diafýzy x x 11 11

Indexy dx sin dx sin

Index robusticity R3/R2 x x 19,5 19,6

Index prierezu diafýzy R5/R4 x x 73,3 68,8

Ulna dx sin dx sin

U1 - najv. dĺžka x x x x

U2 - funkčná (fyziologická) dĺžka x x x x

U3 - obvod kosti x x x 47

U11 - predozadný priemer 11 11 12 12

U12 - priečny priemer 16 16 14 15

Indexy dx sin dx sin

Index priečneho prierezu U11/U12 68,8 68,8 85,7 80,0

Femur dx sin dx sin

F1 - najv. dĺžka x 434 x 437

F2 - dĺžka v prirodzenom postavení x 434 x 437

F6 - predozadný priemer stredu diafýzy 25 25 24 23

F7 - transverzálny priemer diafýzy 27 27 26 28

F8 - obvod stredu diafýzy 88 86 82 82

F9 - subtrochanterický transverzálny priemer 32 32 x 32

F10 - subtrochanterický predozadný priemer 27 27 x 25

F18 - zvislý priemer hlavice 47 x x 46

F20 - obvod hlavice 150 x x 148

Indexy dx sin dx sin

Index dĺžkohrúbkový F8/F2 x 19,8 x 18,8

Index robusticity (F6+F7)/F2 x 12,0 x 11,7

Index prierezu stredu diafýzy F6/F7 92,6 92,6 92,3 82,1

Index horného prierezu diafýzy F10/F9 84,4 84,4 x 78,1

Kostra 2Kostra 1
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Tab. 1: Pokračovanie 

Table 1: Continuation 

Patella dx sin dx sin

Pt1 - najv. výška 42 42 44 45

Pt2 - najv. šírka 42 43 43 43

Pt3 - najv. hrúbka 19 20 20 19

Pt4 - výška kĺbnej plochy 28 27 32 32

Indexy dx sin dx sin

výškošírkový Pt1/Pt2 100,0 97,7 102,3 104,7

výškový Pt1/(F1+T1) x x x 5,70

Tibia dx sin dx sin

T1 - celková dĺžka 356 x 355 352

T1a - najv. dĺžka 365 372 360 358

T1b - mediálna dĺžka 356 x 348 351

T3 - najv. šírka proxim. epifýzy 77 x 72 73

T6 - najv. šírka distálnej epifýzy 49 52 47 49

T8 - najv. priemer stredu diafýzy 27 27 28 28

T8a - predozadný priemer na úrovni for. nutricium 33 31 31 31

T9 - transverzálny priemer stredu diafýzy 23 25 16 18

T9a - transverz. priemer na úrovni for. nutricium 27 27 21 21

T10 - obvod diafýzy 80 84 72 73

T10a - obvod na úrovni for. nutricium 99 100 82 85

T10b - najmenší obvod diafýzy 80 79 66 66

Indexy dx sin dx sin

Index prierezu stredu diafýzy T9/T8 85,2 92,6 57,1 64,3

Knemický index T9a/T8a 81,8 87,1 67,7 67,7

Index dĺžkohrúbkový T10b/T1 22,5 x 18,6 18,8

Fibula dx sin dx sin

Fi1 - najv. (laterálna) dĺžka x x x x

Fi2 - najv. priemer stredu diafýzy x x 13 14

Fi3 - najmenší priemer stredu diafýzy x x 11 10

Fi4a - najmenší obvod diafýzy x x 35 37

Indexy dx sin dx sin

Index prierezu stredu diafýzy Fi3/Fi2 x x 84,6 71,4

Kostra 1 Kostra 2

 
 

 

Diskusia 

Oslobodzovacie boje o Pernek sa začali 3. apríla 1945 bojom o Pezinskú Babu, pri ktorých 

zahynulo na pezinskej strane lokality šesť sovietskych vojakov. Ešte v ten deň zaútočilo sovietske 

delostrelectvo na Pernek, ktorý už predchádzajúci deň bombardovalo sovietske letectvo. Po tejto 

príprave obec oslobodili kozáci 1. gardovej jazdecko-mechanizovanej skupiny generálporučíka J. 

A. Plijeva, stalo sa to v noci na 4. apríla v smere od Pezinskej Baby, Rozgladov a Krížnice. Bojov 

sa zúčastnil aj 24. strelecký zbor 7. gardovej armády generálplukovníka M. S. Šumilova. 

Na sovietskej strane zahynulo v boji a lazaretoch 45 vojakov a dvaja sovietski civilisti. Na vojenský 

cintorín v Bratislave na Slavíne však bolo premiestených iba 44 padlých (Dubovský 1986).  

Za nemeckú stranu celkový počet padlých nie je známy. Spoločnosť starostlivosti o nemecké 

vojnové hroby na Slovensku vyzdvihla okrem pozostatkov dvoch vojakov, nájdených neďaleko 

nášho nálezu, ešte pozostatky jedného nemeckého vojaka z obecného cintorína v Perneku (M. 
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Bochin, pers. comm. 2016). Títo traja vojaci boli pochovaní na nemeckom vojenskom cintoríne 

v Bratislave-Ružinove. Na základe identifikačnej známky sa podarilo stotožniť iba vojaka 

exhumovaného z obecného cintorína. Ďalší štyria vojaci pochovaní na cintoríne v Perneku sú 

prekrytí neskoršími civilnými hrobmi, a preto neboli exhumovaní. Ich identita nie je známa.  

Na základe priebehu oslobodzovacích bojov v Malých Karpatoch je teda pravdepodobné, že 

vojaci na Zámčisku zahynuli 3. alebo 4. apríla 1945 počas bojov Červenej armády o komunikáciu 

vedúcu do Perneka z Pezinka cez Pezinskú Babu, ktorú bránilo nemecké a maďarské vojsko. 

Rozmery hrobovej jamy, spôsob uloženia vojakov a hrobové prílohy svedčia o núdzovom alebo 

o provizórnom uložení pozostatkov daných dvoch jedincov. Na základe prítomnosti nemeckého 

vojenského výstroja a výzbroje v hroboch predpokladáme, že kostrové pozostatky patrili nemeckým 

vojakom. Pozoruhodné sú však artefakty sovietskej proveniencie (gombíky, nábojové pásky 

a náboje) nájdené v hrobovej jame. Do úvahy pripadajú tri možnosti, prečo sa dostali do hrobu: 

1. Po prechode frontu osoby čistiace lokalitu od následkov bojov hodili do hrobovej jamy aj 

opustenú, príp. zahodenú sovietsku muníciu a oblečenie.  

2. Nemeckí vojaci núdzovo používali tieto predmety, príp. z oblečenia iba gombíky. 

3. V hrobe sa nachádzal sovietsky vojak. 

Prikláňame sa k prvej možnosti a – naopak – za najmenej pravdepodobnú pokladáme tretiu 

možnosť. Vylučujeme, že by ešte počas bojov príslušníci jednej alebo druhej armády spolu 

pochovali nemeckého a sovietskeho vojaka. Ak by po prechode frontu vojakov pochovali miestni 

občania, ktorí v zásade vedeli príslušníkov armád odlíšiť podľa uniforiem, oznámili by to po vojne 

miestnym alebo štátnym orgánom, príp. Červenej armáde, ktorá dôsledne exhumovala svojich 

vojakov a aj za to platila. Hrob sa nachádza blízko intravilánu obce, takže informácia o hrobe, 

do ktorého obyvatelia obce pochovali aj sovietskeho vojaka, by sa dostala do povedomia ostatných 

obyvateľov Perneka a skôr či neskôr by to niekomu kompetentnému ohlásili. 

Vzhľadom na absenciu identifikačných známok sa výrazne znížila možnosť stotožnenia vojakov. 

V prípade Kostry 1 je ešte nádej, že jedinec bude stotožnený (identifikovaný) podľa chrupu, čo 

zabezpečí nemecká strana. 

Počas 2. svetovej vojny padlo na Slovensku 23 997 nemeckých vojakov, na vojenských 

cintorínoch ich bolo doteraz pochovaných 15 724 (Vojenské cintoríny na Slovensku 2014). Vyše 

8 000 nemeckých vojakov je zatiaľ nezvestných. V Malých Karpatoch ide v krátkom čase už 

o druhý vojnový hrobový nález datovaný do 2. svetovej vojny (Sládok a Švihorík 2015-2016). 

 

Záver 

Aj po vyše 70 rokoch od skončenia 2. svetovej vojny je na našom území veľký počet 

neobjavených hrobov s pozostatkami padlých vojakov. Predmetom antropologickej analýzy boli 

kostrové pozostatky dvoch jedincov exhumované v lete roku 2016 v pohorí Malých Karpát. Obaja 

jedinci boli uložení do spoločného hrobu a na základe hrobového inventára boli určení 

za príslušníkov nemeckej armády. Kostrové pozostatky boli premiešané, ale väčšinu z nich sa 

podarilo spätne priradiť skúmaným jedincom. Jedinec uložený na dne jamy (Kostra 1) bol muž 

vo veku 17 – 18 rokov, jeho telesná výška v dobe smrti bola 163,2 ± 5,5 cm. Jedinec, ktorý ležal 

nad ním (Kostra 2), bol muž vo veku približne 18 rokov a jeho telesná výška v dobe úmrtia bola 

160,4 ± 5,2 cm. Išlo teda o pozostatky dvoch mladých mužov, ktorí zomreli v približne rovnakom 

veku, navyše sa podobali telesnou výškou aj robusticitou kostí. Na kostrách sa nenašli žiadne 

traumatické poranenia, na základe ktorých by bolo možné určiť príčinu smrti. Prítomnosť 

vystreleného projektilu, ktorý sa nachádzal v hrobe, indikuje, že minimálne jeden jedinec mohol 

byť zastrelený, na prítomných kostrových pozostatkoch však žiadny priestrel nebol identifikovaný.  

Pamiatkový úrad SR odovzdal pozostatky vojakov so všetkými nálezmi Ministerstvu vnútra SR, 

ktoré ich postúpi Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby na Slovensku. Spoločnosť 

zabezpečí ich pochovanie na nemeckom vojenskom cintoríne vo Važci (okres Liptovský Mikuláš). 
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Abstract: Age-related changes of the soft facial tissue thicknesses in Slovak population – Pilot 

study. In a set of 120 subjects (30 males and 30 females aged 20–25, as well as 30 males and 30 

females aged 70–98); the thicknesses of soft facial tissues at 17 anthropometric points were 

measured by ultrasound using a 20 kHz probe. We observed significant intersexual differences in 

the metopion, rhinion, lateral orbit, zygomatic, gonion, and root of zygoma in the younger age 

group. The points as lateral orbit, zygomatic, gonion and root of zygoma showed higher mean 

values in females. Males and females of the older age category were statistically significantly 

different in thesa points: nasion, rhinion, midphiltrum, and gonion. The thicknesses in all of these 

points were higher in males. Significant differences between older and younger male group were 

found in gnathion, insertion of anterior masseter, lateral orbit, and gonion. In all of these points 

there was found an increase of values in the older age category. When comparing younger and older 

females, we observed significant differences in nasion, midphiltrum, insertion of anterior masseter, 

zygomatic, and gonion. The average thickness of nasion, midphiltrum, zygomatic, and gonion in the 

older age group declined. 

 

Key words: forensic anthropology, anthropometry, ultrasound  

 

Úvod 

V súčasnej dobe sa do problematiky rekonštrukcie tváre z lebky zapája čoraz viac odborníkov 

z rôznych oblastí (ako sú napr. antropológia, archeológia, medicína, psychológia, počítačové 

technológie), pričom vytváraním širokospektrálnych tímov a zapájaním novej prístrojovej techniky 

(počítačová tomografia, magnetická rezonancia, holografická topometria a pod.) sa vytvárajú nové 

možnosti pre zber dát a vývoj automatizovaného spôsobu vyhotovenia podoby tváre na základe 

lebky. Cieľom takýchto systémov je zvýšiť flexibilitu, efektívnosť a rýchlosť, najmä však odstrániť 

subjektivitu, ktorá býva častým zdrojom kritiky v prípade manuálne vyhotovovaných rekonštrukcií. 

Rozmery mäkkých tkanív tváre však hrajú esenciálnu úlohu pri reálnej rekonštrukcii podoby 

tváre, preto ešte stále prebieha budovanie národnej i medzinárodnej databázy hrúbok mäkkých častí 

jedincov rôzneho veku i etnickej príslušnosti. Neinvazívnym spôsobom je možné zmerať tieto 

parametre vo veľkom súbore probandov, pričom práve využitie ultrazvuku je takouto vhodnou 

metódou.  

 

Súbor a metódy 

Meranie hrúbok mäkkých tkanív sme uskutočnili v súbore 120 jedincov, ktorí boli rozdelení 

podľa pohlavia a veku do štyroch skupín. Mladšia veková kategória pozostáva zo 60 probandov 

vo veku od 20 do 25 rokov (30 mužov s priemerným vekom 22,7 roka a 30 žien s priemerným 

vekom 22,3 roka). Vo vekovo staršej polovici súboru bolo 60 probandov vo veku 70 až 98 rokov, 

pričom priemerný vek 30 mužov bol 76,4 roka a priemerný vek 30 žien 79,9 roka.  
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Hrúbka mäkkých tkanív je definovaná ako spojnica príslušných kraniometrických 

a cefalometrických bodov (Vanezis et al. 2000). Na meranie hrúbok mäkkých tkanív tváre sme 

v našej práci využili ultrazvuk zariadenia General electric LOGIQe R7. Princípom merania je 

vyslanie echa, najčastejšie s frekvenciou okolo 20 kHz. Je potrebné, aby vyslaný impulz dosiahol 

stupeň prechodu z jedného tkaniva do druhého. V tomto prípade to bol prechod impulzu z mäkkého 

tkaniva na kosť. Impulz sa následne vracia nazad k zdroju, ktorý ho zaznamená a nameria. Pri 

meraní ultrazvukom je potrebné netlačiť sondou na pokožku jedinca, pri nedodržaní tejto 

podmienky sa vplyvom tlaku výsledky merania líšili od reálnych hodnôt. Najväčšie problémy pri 

pôsobení tlaku predstavuje oblasť líc, najmenšie oblasť čela. Taktiež bolo potrebné odhadnúť 

správny uhol sondy a jej smer k meranému mäkkému tkanivu (kolmo na kosť). Jedinci 

pri vyšetrovaní ležali na vyšetrovacom lôžku, pričom hlava nebola ničím podložená. Na tvári bolo 

meraných 17 referenčných bodov. 

Merané body boli v čelovej oblasti (metopion, glabella), v nosovej oblasti (nasion, rhinion, 

alare), v oblasti úst (mid-philtrum, chin-lip fold), v bradovej oblasti (pogonion, gnathion), v oblasti 

oka (supraorbital, infraorbital), v oblasti líc (fossa canina, insertion os masseter  –  anterior), 

na lícnej kosti (lateral orbit, zygomatic), na uhle sánky (gonion) a pred vonkajším zvukovodom 

(root of zygoma). Bližší opis bodov je v publikácii Masnicová, Beňuš a Panenková (2011).  

Hrúbky mäkkých tkanív sa porovnávali prostredníctvom dvojvýberového t-testu. 

 

Výsledky a diskusia 

Hodnoty hrúbky mäkkých tkanív tváre sú uvedené v tab. 1 a 2.  

 

Tab. 1: Intersexuálne rozdiely v hrúbkach mäkkých tkanív tváre mladšej vekovej kategórie  

Table 1: Intersexual differences in the facial soft tissue thickness in younger individuals  

  

Muži 20 - 25 r. Ženy 20 - 25 r. 
p 

N Priemer (M) SD N Priemer (M) SD 

Metopion 30 4,3 0,8 30 3,8 0,6 ** 

Glabella 30 5,3 0,9 30 5,3 0,8 n.s. 

Nasion 30 4,8 1,2 30 4,6 1,0 n.s. 

Rhinion 30 2,5 0,6 30 2,2 0,6 * 

Alare 30 10,9 1,2 30 11,6 2,0 n.s. 

Midphiltrum 30 10,0 1,3 30 9,8 1,2 n.s. 

Chin-lip fold 30 9,8 1,5 30 9,7 1,3 n.s. 

Pogonion 30 9,4 2,0 30 8,8 1,9 n.s. 

Gnathion 30 6,4 1,5 30 6,8 1,9 n.s. 

Supraorbital 30 6,3 1,2 30 5,7 1,0 n.s. 

Infraorbital 30 5,0 1,4 30 5,5 1,6 n.s. 

Fossa canina 30 14,1 2,1 30 15,1 2,3 n.s. 

Insertion of masseter, ant. 30 5,6 1,6 30 6,2 1,6 n.s. 

Lateral orbit 30 6,5 1,6 30 9,3 2,5 *** 

Zygomatic 30 8,0 2,0 30 10,6 2,9 *** 

Gonion 30 4,4 0,9 30 5,2 1,4 * 

Root of zygoma 30 6,5 1,6 30 7,6 1,8 * 
N – počet probandov; SD – smerodajná odchýlka; p – štatistická významnosť; *p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; 

n.s. – nesignifikantný rozdiel 

N – the number of probands;, M – mean; SD – standard deviation;  p – level of significance; *p < 0.05; ** p < 0.01, 

*** p < 0.001; n.s.  – nonsignificant differences 
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Štatisticky významné rozdiely v hrúbkach mäkkých tkanív tváre medzi pohlaviami sme zistili 

v bodoch metopion, rhinion, lateral orbit, zygomatic, gonion a root of zygoma. Pri štyroch z týchto 

bodov boli priemerné namerané hodnody vyššie u žien (tab. 1). 

Štatisticky významné rozdiely medzi pohlaviami staršej skupiny sa ukázali v bodoch nasion, 

rhinion, midphiltrum a gonion. Vo všetkých týchto bodoch dosahovali muži vyššie priemerné 

hodnoty (tab. 2). 

 

Tab. 2: Intersexuálne rozdiely v hrúbkach mäkkých tkanív tváre staršej vekovej kategórie  

Table 2: Intersexual differences in the facial soft tissue thickness in the older individuals  

  

Muži 70 – 91 r. Ženy 70 – 98 r. 
p 

N Priemer (M) SD N Priemer (M) SD 

Metopion 30 4,1 0,9 30 3,7 1,3 n.s. 

Glabella 30 5,7 1,0 30 5,6 1,3 n.s. 

Nasion 30 4,6 1,2 30 4,0 1,0 * 

Rhinion 30 2,7 0,7 30 2,3 0,5 * 

Alare 30 11,4 1,6 30 10,7 2,2 n.s. 

Midphiltrum 30 9,6 1,7 30 7,2 1,4 *** 

Chin-lip fold 30 9,8 1,2 30 9,6 2,1 n.s. 

Pogonion 30 9,8 1,5 30 9,6 2,2 n.s. 

Gnathion 30 7,4 1,7 30 7,4 2,3 n.s. 

Supraorbital 30 6,6 1,4 30 6,1 1,7 n.s. 

Infraorbital 30 4,8 1,3 30 4,9 1,9 n.s. 

Fossa canina 30 14,7 2,5 30 14,6 2,6 n.s. 

Insertion of masseter, ant. 30 8,2 1,9 30 7,5 2,6 n.s. 

Lateral orbit 30 7,6 2,0 30 8,2 2,4 n.s. 

Zygomatic 30 8,2 2,1 30 8,4 3,2 n.s. 

Gonion 30 5,6 2,0 30 4,5 1,3 * 

Root of zygoma 30 7,2 2,1 30 7,0 2,3 n.s. 
N – počet probandov; SD – smerodajná odchýlka; p – štatistická významnosť; *p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; 

n.s. – nesignifikantný rozdiel 

N – the number of probands;, M – mean; SD – standard deviation;  p – level of significance; *p < 0.05; ** p < 0.01, 

*** p < 0.001; n.s.  – nonsignificant differences 
 

 

Postupom veku dochádza na tvári jedinca v badateľným zmenám. Mäkké tkanivá a tukové 

oblasti tváre strácajú svoju pevnosť, takže dochádza k ich poklesu. V niektorých oblastiach tváre 

s rastúcim vekom tuk pribúda, v iných miestach sa stráca, a rovnako dochádza aj k poklesu 

pružnosti pokožky, jej dehydratácii či k tvorbe vrások. Tieto zmeny, spolu s inými faktormi, ako 

napríklad BMI, ovplyvňujú hrúbky mäkkých tkanív tváre, avšak vplyv veku môže mať na každého 

jedinca individuálny dopad.  

Wilkinsonová (2004) uvádza, že mäkké tkanivá v oblasti pier a v dolnej časti líc postupom veku 

klesajú, čím klesá ich hrúbka. Vplyvom nárastu tuku v oblasti čela dochádza k zvyšovaniu hrúbky 

tkanív v tejto oblasti. Rovnako sa zvyšuje hrúbka tkaniva aj v oblasti brady, z dôvodu zosunu 

tukových vačkov a pribúdaním tuku v tejto oblasti (Wilkinson 2004). Niektorí autori tvrdia, že 

ženská tvár preukazuje vekové zmeny intenzívnejšie (Mydlová et al. 2015).  

Pri porovnaní starších a mladších mužov sme zistili, že štatistické zmeny nastali v malom počte 

bodov, konkrétne v bodoch gnathion, insertion of masseter anterior, lateral orbit a gonion (tab. 3). 

V uvedených bodoch sa zistili signifikantné rozdiely s vyššími hodnotami u starších mužov, pričom 

rozdiel bol vždy najmenej 1 mm, a v prípade bodu insertion of masseter anterior aj viac ako 2 mm. 
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Všetky body, s výnimkou bodu lateral orbit, sa nachádzajú v oblasti brady a spodného okraja sánky, 

takže bolo možné predpokladať, že nastane výrazná zmena v nameraných hodnotách. Bod lateral 

orbit, nachádzajúci sa v okolí očí, je lokalizovaný na mieste, ktoré je vo vysokej miere ovplyvnené 

posunom tukových vačkov tváre. Je možné, že práve posun tukovej oblasti, prípadne sekundárny 

nárast tuku v tejto oblasti ovplyvnil výslednú priemernú hodnotu. 

 

 

Tab. 3: Porovnanie hrúbok mäkkých tkanív tváre u mužov staršej a mladšej vekovej kategórie  

Table 3: Differences in the facial soft tissue thickness in the younger and older males  

  

Muži 20 – 25 r. Muži 70 – 91 r. 
p 

N Priemer (M) SD N Priemer (M) SD 

Metopion 30 4,3 0,8 30 4,1 0,9 n.s. 

Glabella 30 5,3 0,9 30 5,7 1,0 n.s. 

Nasion 30 4,8 1,2 30 4,6 1,2 n.s. 

Rhinion 30 2,5 0,6 30 2,7 0,7 n.s. 

Alare 30 10,9 1,2 30 11,4 1,6 n.s. 

Midphiltrum 30 10,0 1,3 30 9,6 1,7 n.s. 

Chin-lip fold 30 9,8 1,5 30 9,8 1,2 n.s. 

Pogonion 30 9,4 2,0 30 9,8 1,5 n.s. 

Gnathion 30 6,4 1,5 30 7,4 1,7 * 

Supraorbital 30 6,3 1,2 30 6,6 1,4 n.s. 

Infraorbital 30 5,0 1,4 30 4,8 1,3 n.s. 

Fossa canina 30 14,1 2,1 30 14,7 2,5 n.s. 

Insertion of masseter, ant. 30 5,6 1,6 30 8,2 1,9 *** 

Lateral orbit 30 6,5 1,6 30 7,6 2,0 * 

Zygomatic 30 8,0 2,0 30 8,2 2,1 n.s. 

Gonion 30 4,4 0,9 30 5,6 2,0 ** 

Root of zygoma 30 6,5 1,6 30 7,2 2,1 n.s. 
N – počet probandov; SD – smerodajná odchýlka; p – štatistická významnosť; *p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; 

n.s. – nesignifikantný rozdiel 

N – the number of probands;, M – mean; SD – standard deviation;  p – level of significance; *p < 0.05; ** p < 0.01, 

*** p < 0.001; n.s.  – nonsignificant differences 
 

 

Zaujímavé však je, že sa neprejavilo viac zmien v oblasti úst a oblasti brady, aj keď je medzi 

dvoma sledovanými skupinami značný vekový rozdiel. Tieto výsledky mohli byť tiež ovplyvnené 

viacerými faktormi, prípadne počtom probandov vo výskume. Najefektívnejšie zisťovanie vplyvu 

veku na hrúbku mäkkých tkanív by bolo možné realizovať rozsiahlou longitudinálnou štúdiou, 

ktorá by umožňovala sledovanie rovnakých jedincov počas dlhého časového obdobia. Tak by sa 

umožnilo sledovanie zmien v dlhšom časovom období a bolo by možné eliminovať počet faktorov 

pôsobiacich na zistené výsledky.  

Pri porovnávaní žien mladšej a staršej vekovej kategórie sme pozorovali štatisticky významné 

zmeny v piatich bodoch (tab. 4). Bod nasion sa signifikantne zmenil vplyvom veku a v staršej 

vekovej kategórii vykazoval mierne zníženú hodnotu. Hrúbka v bode midphiltrum v staršej vekovej 

kategórii poklesla o viac ako 2 mm. Rovnako tomu bolo aj v prípade bodu zygomatic. Pokles 

hodnoty v bode midphiltrum nasvedčuje tvrdeniu Wilkinsonovej (2004), že v oblastiach úst 

dochádza vekom k poklesu tkanív a tým aj zníženiu ich hrúbky. Priemerná hrúbka sa v bode 

insertion of masseter u starších žien zvýšila, a bod gonion mal v tejto kategórii hrúbku nižšiu. 
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Tab. 4: Porovnanie hrúbok mäkkých tkanív tváre u žien staršej a mladšej vekovej kategórie  

Table 4: Differences in the facial soft tissue thickness in the younger and older females  

 

Ženy 20 – 25 r. Ženy 70 – 98 r. 
p 

N Priemer (M) SD N Priemer (M) SD 

Metopion 30 3,8 0,6 30 3,7 1,3 n.s. 

Glabella 30 5,3 0,8 30 5,6 1,3 n.s. 

Nasion 30 4,6 1,0 30 4,0 1,0 * 

Rhinion 30 2,2 0,6 30 2,3 0,5 n.s. 

Alare 30 11,6 2,0 30 10,7 2,2 n.s. 

Midphiltrum 30 9,8 1,2 30 7,2 1,4 *** 

Chin-lip fold 30 9,7 1,3 30 9,6 2,1 n.s. 

Pogonion 30 8,8 1,9 30 9,6 2,2 n.s. 

Gnathion 30 6,8 1,9 30 7,4 2,3 n.s. 

Supraorbital 30 5,7 1,0 30 6,1 1,7 n.s. 

Infraorbital 30 5,5 1,6 30 4,9 1,9 n.s. 

Fossa canina 30 15,1 2,3 30 14,6 2,6 n.s. 

Insertion of masseter, ant. 30 6,2 1,6 30 7,5 2,6 * 

Lateral orbit 30 9,3 2,5 30 8,2 2,4 n.s. 

Zygomatic 30 10,6 2,9 30 8,4 3,2 ** 

Gonion 30 5,2 1,4 30 4,5 1,3 * 

Root of zygoma 30 7,6 1,8 30 7,0 2,3 n.s. 
N – počet probandov; SD – smerodajná odchýlka; p – štatistická významnosť; *p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; 

n.s. – nesignifikantný rozdiel 

N – the number of probands;, M – mean; SD – standard deviation;  p – level of significance; *p < 0.05; ** p < 0.01, 

*** p < 0.001; n.s.  – nonsignificant differences 

 

 

Záver 

V skupine mladších mužov vykazovali najvyššie priemerné hodnoty hrúbok mäkkých tkanív 

body fossa canina, alare a midphiltrum. Starší muži mali najhrubšie tkanivá v bodoch fossa canina, 

alare, chin-lip fold a pogonion. U žien mladšej vekovej kategórie sme pozorovali vysoké hodnoty 

v bodoch fossa canina, alare a zygomatic, u starších žien boli mäkké tkanivá najhrubšie v bodoch 

fossa canina, alare, chin-lip fold a pogonion, rovnako ako u starších mužov.  

Najnižšie hodnoty u starších mužov boli zistené v bodoch rhinion, metopion a gonion. 

U ostatných skupín to boli rovnaké body, iba v mladšej vekovej kategórii mužov bol posledný bod 

nahradený bodom gonion.  

Pri sledovaní intersexuálnych rozdielov mladšej vekovej kategórie sme zistili signifikantné 

rozdiely v hrúbke mäkkých tkanív tváre v bodoch metopion, rhinion, lateral orbit, zygomatic, 

gonion, a root of zygoma. Bod lateral orbit, zygomatic, gonion a root of zygoma dosiahli vyššie 

priemerné hodnoty u žien. Muži a ženy staršej vekovej kategórie sa štatisticky významne líšili 

v bodoch nasion, rhinion, midphiltrum a gonion, s väčšou hrúbkou u mužov.  

Signifikantné rozdiely medzi staršou a mladšou skupinou mužov sme zistili v bodoch gnathion, 

insertion of masseter anterior, lateral orbit a gonion, s vyššími hodnotami u starších mužov. 

Pri porovnávaní mladších a starších žien sme pozorovali signifikantné rozdiely v bodoch nasion, 

midphiltrum, insertion of masseter anterior, zygomatic a gonion. Priemerné hrúbky bodov nasion, 

midphiltrum, zygomatic a gonion boli v staršej vekovej kategórii nižšie.  
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Abstract: Anthropological analysis of individuals from St. Martin Cathedral (Spišská Kapitula, 

Slovakia).The present paper deals with the anthropological analysis of human skeletal remains 

found during an archaeological research in St. Martin Cathedral in Spišska Kapitula (dated to 

17
th

−18
th 

century A. D.) in 2008, 2009 and 2011. In the sample of 18 individuals, nine males, four 

females, two adults of undetermined sex, and three non-adults of undetermined sex were found. 

Pathological cases, as DISH, HFI or the fractures of long bones, were diagnosed macroscopically.  

As interesting finds, the presence of two mummified cerebella without any other soft tissues could 

be mentioned. Such cases are extremely rare, because we could find no evidence of similar cases in 

Slovakia.  

 

Key words: skeletal remains, osteology, anthropometry, paleopathology, UNESCO 

 

Úvod 

 Mikroregión Spišského Podhradia, ležiaci v centrálnej zarovnanej časti Podhradskej kotliny, mal 

odjakživa mimoriadne vhodné podmienky pre osídlenie. Neprekvapuje, že z katastrálneho územia 

sídla (prevažne v jeho extraviláne) sú evidované viaceré archeologické náleziská od staršej doby 

kamennej až po včasný stredovek. Vlastný intravilán Podhradia, vrátane jeho časti Spišskej 

Kapituly, je pritom evidovaným náleziskom z obdobia stredoveku až novoveku. V roku 1993 bola 

Spišská Kapitula, spolu so Spišským hradom, s okolitým Spišským Podhradím, a kostolom v Žehre, 

zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V súvislosti s pripravovanou komplexnou 

obnovou Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule uskutočnil Pamiatkový úrad SR Bratislava 

predstihový archeologický výskum v jej interiéri. Katedrála sv. Martina leží na západnom okraji 

Mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula. V roku 2008 sa uskutočnila sondáž v západnej 

časti severnej lode, o rok neskôr pokračovala sondáž v severnej lodi. Nové sondy boli otvorené 

v severnej časti predsiene a v južnej lodi katedrály. V roku 2011 sa realizovali sondy v severnej 

časti predsiene a v južnej lodi katedrály.  

    Archeologický výskum priniesol nové pramene k stavebnému vývoju tejto významnej pamiatky. 

Okrem starších úrovní podláh sa odkryli zvyšky stredovekých murovaných základových konštrukcií 

súvisiacich s postupnou úpravou tejto pôvodne románskej pamiatky, pričom začiatok jej výstavby  

možno posunúť už do prvej tretiny 13. stor. n. l. Väčšia časť odkrytých kontextov však súvisí 

s pochovávaním, predovšetkým s výkopmi hrobov zo 17. – 18. storočia. Kostry novovekých hrobov 

boli uložené do drevených truhiel spájaných železnými klincami, v jednom prípade aj s nápismi 

a ozdobami z medených pukličiek. V truhlách sa miestami zachovali aj zvyšky koženej obuvi 

a textílií z odevov. Inventár hrobov tvoril drevený kríž s bronzovým korpusom Ukrižovaného, 

kostené a sklené koráliky z ružencov, a aj kovové medailóniky (Uličný a Harčar 2012). Cieľom 

antropologickej analýzy bolo zhodnotiť kostrové pozostatky exhumované počas archeologických 

výskumov, realizovaných v rokoch 2008, 2009 a 2011 v Katedrále Sv. Martina, ktoré sú datované 

do 17. – 18. storočia. 
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Materiál a metódy 

 Súbor tvorili jednotlivé kostry jedincov, ktoré boli exhumované počas troch výskumných sezón. 

Dve kostry sa nepodarilo exhumovať, nakoľko boli čiastočne zamurované v zadnej časti severnej 

lode kostola. Hodnotené pozostatky boli v rôznom stupni zachovanosti. Na antropologickú analýzu 

sa použili morfoskopické a morfometrické metódy podľa Martina a Sallera (1957) a Knussmanna 

(1988). Na determináciu pohlavia jedincov poslúžili štandardné metódy (Černý 1971, Novotný 

1971, Vlček 1971, Ferembach, Schwidetzky a Stloukal 1979) a následne bol zo stupňa rozvoja 

sledovaných znakov vypočítaný stupeň sexualizácie (DS skóre; Acsádi a Nemeskéri 1970). Vek 

jedincov sa odhadoval pomocou obliterácie švov lebky (Vallois 1937, Olivier 1960, Masset 1971, 

Meindl a Lovejoy 1985), zmien na symfýze (McKern a Stewart 1957, Nemeskéri, Harsanyi a 

Acsádi 1960) a na aurikulárnom povrchu panvových kostí (Lovejoy, Meindl a Przybeck 1985). 

Na stanovenie telesnej výšky sa použili regresné rovnice podľa metodiky Sjøvolda (1990). 

Sledovala sa i prítomnosť patologických lézii na kostiach a chrupe. 

 

Výsledky a diskusia 

 Celkovo sa v interiéri katedrály nachádzalo 16 kostrových hrobov, v ktorých boli uložené 

pozostatky 18 jedincov. Dospelým patrilo 15 kostier (deväť jedincov mužského pohlavia, štyri ženy 

a dvaja dospelí neurčiteľného pohlavia), tri kostry boli detské. Hroby boli odkryté a preskúmane 

počas troch etáp výskumu. V roku 2008 sa vyzdvihlo šesť kostier, v roku 2009 deväť a v roku 2011 

sa podarilo odkryť hrob s minimálne tromi jedincami. V štúdii uvádzame stručnú antropologickú 

analýzu zachovaných kostrových pozostatkov, rozdelených podľa jednotlivých výskumných sezón. 

 V roku 2008 archeologický výskum prebiehal v západnej časti severnej lode. Antropologickej 

analýze sa podrobili pozostatky šiestich exhumovaných jedincov, dvaja jedinci ostali pochovaní 

v profile. Kostrové pozostatky patrili dospelým jedincom, pričom štyri kostry patrili pravdepodobne 

mužom, jedna žene a v prípade jedného jedinca sa pohlavie nedalo odhadnúť. Základné informácie 

o jedincoch, akými sú vek, pohlavie, telesná výška (TV), ako aj diagnostikované patologické lézie, 

sú uvedené v tab.1.  

 

Tab. 1: Charakteristika súboru – výskumná sezóna v roku 2008 

Table 1: Characteristics of skeletal remains – research season 2008 

Hrob Pohlavie 
Veková 

kategória 
TV (cm) Patologické lézie a zaujímavosti  

1/2008 muž senilis 170,27 

Zubný kaz, zubný kameň, paradentóza, fraktúra 

ľavej píšťaly, osteoatróza, spondylóza, 

spondylartróza, DISH. 

Identifikácia: Kňaz Martin Čechovič. 

2/2008 žena 
adultus – 

maturus 
150,41 

Hypoplázia zubnej skloviny, zubný kameň, HFI, 

DISH, osteoartróza, spondylóza, vyhojená 

zlomenina processus styloideus pravej lakťovej kosti  

3/2008 muž adultus 173,41 
Zachovaný mumifikovaný mozoček. 

Sinusitída, hypoplázia zubnej skloviny, zubný kaz  

4/2008 – 

2009 
muž adultus - Hypoplázia zubnej skloviny, sinusitída, spondylóza 

5/2008 žena adultus - Neexhumovaný 

6/2008 neurčený dospelý - Neexhumovaný 

 

 

 



69 

 

Tab. 1: Pokračovanie 

Table 1: Continuation  

Hrob Pohlavie 
Veková 

kategória 
TV (cm) Patologické lézie a zaujímavosti  

7/2008  muž maturus 160,46 

Zachovaný mumifikovaný mozoček. 

Pseudoartróza IV. predpriehlavkovej kosti, 

osteoartróza, spondylóza, vyhojená fraktúra ľavej 

lakťovej kosti a dvoch ľavých rebier, zubný kaz. 

8/2008 neurčený dospelý - Zachovaná bola iba ľavá lakťová kosť. 

 

Z identifikovaných patologických stavov sa u dospelého ženského jedinca z hrobu 2/2008 

vyskytli hneď viaceré. Vnútorná strana čelovej kosti bola značne zhrubnutá a zvrásnená, v dôsledku 

ochorenia hyperostosis frontalis interna (HFI; Petrušová Chudá a Dörnhöferová 2011). Frontálna 

hyperostóza sa vyskytuje 12 % populácie, v 95 % sú postihnuté ženy. Incidencia vrcholí medzi 40. 

– 60. rokom života. Ochorenie vzniká v dôsledku  hormonálnych vplyvov estrógenov u žien 

v postmenopauzálnom období (Hershkovitz et al., 1999). Ďalší chorobný stav sa zistil na stavcoch 

dolného hrudného segmentu, a to postihnutie chrbtice známe ako difúzna idiopatická skeletálna 

hyperostóza (DISH; obr. 1). Ide o degeneratívno-produktívne ochorenie pohybového aparátu, ktoré 

sa zvyčajne vyskytuje vo vyššom veku a viac postihuje mužov než ženy. Zmeny sú lokalizované v 

strednej a dolnej hrudnej časti chrbtice (Waldron 2009). Rovnaké prejavy na stavcoch sa vyskytli aj 

u mužského jedinca z hrobu 1/2008, ktorý bol na základe zrekonštruovaného nápisu na truhle 

identifikovaný ako kňaz Martin Čechovič (1700 – 1767). Uvedený jedinec utrpel počas života 

fraktúru laterálneho kondylu ľavej píšťaly s vpáčením menisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Prejavy ochorenia DISH na hrudníkových stavcov (Th5 až Th12) ženy z hrobu 2/2008 

Fig. 1: DISH in thoracic spine (Th5–Th12) of a female from grave 2/2008 

 

Medzi najzaujímavejšie výsledky analýzy patrí nález u jedinca z hrobu 3/2008 (muž, veková 

kategória 20 – 39 rokov), ktorý mal v lebečnej dutine útvar, identifikovaný ako mumifikovaný 

mozoček. Rovnaký útvar sa našiel  u dospelého mužského jedinca z hrobu 7/2008 v lebke 

s poškodenou záhlavnou časťou (obr. 2). Hoci histologické vyšetrenia nepotvrdili nález, na základe 

tvaru oboch štruktúr pravdepodobne ide o mumifikované mozočky, ktoré sa zachovali vďaka 

vhodným podmienkam po pochovaní jedincov (Petrušová Chudá et al. 2010). U jedinca z hrobu 

7/2008 sa vyskytla aj pseudoartróza IV. pravej predpriehlavkovej kosti (obr. 3). Pseudoartróza 

(nepravý kĺb alebo pakĺb) vzniká pri zlomeninách tým, že úlomky kostí nezrastú, ale sú vzájomne 

trvalo pohyblivé (Waldron 2009). 

Počas výskumnej sezóny v roku 2009 sa preskúmavala severná loď katedrály. V nej sa objavilo 

deväť kostrových hrobov. Kostrové pozostatky patrili siedmim dospelým jedincom (štyria jedinci 
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mužského pohlavia a traja ženského pohlavia) a dvom nedospelým jedincom neučeného pohlavia. 

Stručný prehľad výsledkov analýzy je v tab. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Mumifikovaný mozoček muža  

hrobu 7/2008 (foto: M. Poljak) 

Fig. 2: Mummified cerebellum of a male  

from grave 7/2008 (photo by: M. Poljak) 

Obr. 3: Pseudoartróza IV. pravého metatarzu 

u muža z hrobu 7/2008 

Fig 3: Pseudoarthrosis of IV. right metatarsal 

bone of a male from grave 7/2008 

 

 

Tab. 2: Charakteristika súboru – výskum v roku 2009 

Table 2: Characteristics of skeletal remains – research season 2009 

Hrob Pohlavie 
Veková 

kategória 
TV (cm) Patologické lézie a zaujímavosti  

9/2009 muž 
maturus – 

senilis 
167,5 

Sinusitída, spondylóza, entezopatie 

(stupeň B). 

10/2009 žena adultus - 
Hypoplázia zubnej skloviny, sinusitída, 

zubný kaz a kameň, spondylóza.  

11/2009 neurč. 
circumnatale – 

infans I 
- Zachované iba fragmenty kostí. 

17/2009, sonda 

III/2009 
neurč. infans I - Zachované úlomky lebky a os ilium. 

18/2009 muž 
adultus – 

maturus 
163,6 

Kolíkový zub, zubný kaz a kameň, 

hypoplázia zubnej skloviny. 

19/2009 žena adultus 160,8 Osteoartróza. 

20/2009, sonda 

V/2009 
žena? dospelá - - 

21/2009 muž 
maturus – 

senilis 
- 

Sinusitída, hypoplázia zubnej skloviny, 

spondylóza, Schmorlove uzly, 

entezopatie.  

22/2009 muž? adultus 174,1 
Sinusitída, hypoplázia zubnej skloviny, 

Schmorlove uzly. 
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Medzi jedincami, exhumovanými v roku 2009, stoja za pozornosť pozostatky dospelého 

mužského jedinca z hrobu 18/2009, ktorý sa okrem zubného kazu, zubného kameňa a hypoplázie 

skloviny vyznačoval aj anomáliou – kolíkovým zubom. Ide o redukovaný pravý horný druhý rezák 

( obr. 4).  

 

Obr. 4: Kolíkový zub (hrob 18/2009) 

Fig. 4: Peg-shaped upper lateral incisor (grave 

18/2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z archeologického výskumu v roku 2011, realizovaného v severnej časti predsiene a v južnej 

lodi, pochádzajú traja jedinci (tab. 3). Išlo o hrob 1/2011 a premiešané pozostatky dvoch ďalších 

jedincov nad týmto hrobom. Dospelí jedinci mali kĺby dlhých kostí postihnuté osteoartrózou 

a na jabĺčkach a pätových kostiach boli prítomné entezopatie. 

 

Tab. 3: Charakteristika súboru – výskum v roku 2011 

Table 3: Characteristics of skeletal remains – research season 2011 

Hrob Pohlavie Veková kategória TV (cm) Patologické lézie 

1/2011 

zásyp  

neurčiteľné circumnatale - 
Zachovaná bola iba polovica oblúku 

hrudníkového stavca. 

muž adultus – maturus 173,9 
Ťažká osteoartróza kolenného kĺbu, 

entezopatie.  

neurčiteľné dospelý - Osteoartróza, entezopatie. 

 

Záver 

 Hodnotený súbor tvorili jedinci vyzdvihnutí z hrobov lokalizovaných vo vnútri katedrály počas 

troch etáp výskumu, a to v rokoch 2008 (šesť jedincov), 2009 (deväť jedincov) a 2011 (traja 

jedinci). Celkovo sa v interiéri katedrály nachádzalo 16 kostrových hrobov, v ktorých boli uložené 

pozostatky 18 jedincov. Dospelým jedincov patrilo 15 kostier (deväť jedincov mužského pohlavia,  

štyri ženy a dvaja dospelí neurčiteľného pohlavia), tri kostry boli detské. Na hodnotených 

kostrových pozostatkoch sa zistili rôzne patologické zmeny, a to ochorenia postihujúce chrup 

(zubný kaz, zubný kameň a hypoplázia zubnej skloviny), chronické ochorenia (sinusitída), 

poranenia (vyhojené fraktúry a pseudoartróza) a iné. Na kostiach boli prítomné aj prejavy súvisiace 

s fyzickou aktivitou (ostaoartróza, spondylóza, spondylartróza a entezopatie). Chronický zápal 

prinosových dutín (sinusitída) sa diagnostikoval u šiestich jedincov (3/2008, 4/2008, 9/2009, 

10/2009, 21/2009 a 22/2009). Zaznamenaný bol aj zriedkavý nález zachovaných štruktúr 

identifikovaných ako mumifikované mozočky (tvrdá konzistencia, tkanivo tmavohnedej farby) 

u dospelých jedincov z hrobov 7/2008 a 3/2008. Z anomálií zubov sa v súbore vyskytoval 

pozmenený tvar pravého horného druhého rezáka, tzv. kolíkový zub v chrupe jedinca z hrobu 

18/2009.  
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