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Abstract: The aim of the study was to estimate the pre-, peri-, or postnatal origin of localized
hypoplasia of primary canine (LHPC) and determine the most common age of death of individuals
with LHPC. We also evaluated the total defect formation time and determine the average value in the
months ahead. The examined file was 31 non-adults in the necropolis of Great Moravia in ZnojmoHradiště (9th and the first half of the 10th century), who had retained primary canines with LHPC.
80.0% of individuals showed postnatal hypoplastic defect, 13.3% prenatal and 6.7% (n=1) displayed
both postnatal and perinatal LHPC, too. The incidence of localised hypoplasia was the same in the
upper and lower teeth. In maxillary canines, the incidence of postnatal hypoplasia was very high
(90.9%), in the mandibular canines also significantly prevailed but was slightly lower (81.8%). On
average, therefore, the incidence of LHPC of postnatal origin was 86.4% for the examined canines.
More than half of the examined individuals with LHPC died at the age of 2–5 years. Average time of
formation of hypoplastic defects in the primary canines comes in our group at 4.9 months, which is
comparable with literature data of 5.2 months.
Key words: localised hypoplasia, deciduous canines, Slavic population, non-adults, enamel
formation, Central Europe
Introduction
This ancient centre and the direct predecessor of the medieval and present town of Znojmo was
the heavily fortified Great Moravian stronghold of St. Hippolytus – Pöltenberg in the 9th to
11th centuries (Kalousek 1955, Klíma 1989). A rich central burial ground/necropolis from the 9th and
first half of the 10th centuries was discovered. Seven years of research have so far brought a thorough
investigation, versatile documentation and a collection of nearly 600 rich skeleton graves, which
covered about one third of the assumed/anticipated area of the necropolis.
Localised enamel hypoplasia of the human primary canine (LHPC) is an area of defective enamel
formation on the labial surface of the crowns of primary canines that was first reported by Jorgenson
(1956). The size of such a defective area is usually 1–2 mm with a flat base. Most cases of LHPC are
solitary, but multiple lesions in one tooth have been observed in both prehistoric and modern
populations. Genetic and environmental factors are considered to be important in the aetiology of the
lesion (Jorgenson 1956, Taji et al. 2000, Mukhopadhyay et al. 2014) as well as minor trauma to the
developing canine tooth bud, e.g. sharp objects placed in the month of neonates (Skinner 1986). The
location of the lesion is mostly at the mid-crown level. At birth, the incisal one third of the crown is
formed and mineralization of all primary canines lasts until approximately nine months after birth
(Mukhopadhyay et al. 2014). These facts show that the defects are initiated shortly after birth (Taji
et al. 2000). At birth the cortical bone protecting the primary canine is absent or thin (temporary
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fenestration as a result of osteopenia). Due to the protruded position of the low canines during their
formation, along with the compression of the lower labial wall during birth, the prevalence of
hypoplasia is higher (Nation, Matsson and Peterson 1987, Skinner and Newell 2000). However, there
are studies reporting more common maxillary defects than mandibular ones (Shkrum and Wheeler
2010). A study of concordance in monozygotic and dizygotic twins has showed that the genetic factor
is not the sole one (Taji et al. 2000) and probably several factors contribute to this process. Similarly,
it is improbable that the environmental factor is the sole reason for the formation of a hypoplastic
lesion, for were that the case, a study on Australian Aboriginals would have certainly showed a higher
prevalence of hypoplasia because they live in harsher environmental conditions. Several studies
(Lukacs 1991, Skinner and Hung 1986, Skinner 1986, Nation, Matsson and Peterson 1987, Seow
1991) confirmed a localized trauma as an aetiological factor of LHPC. Other up-to-date factors
reported in the literature are a systemic effect on the ameloblasts, abrupt death of ameloblasts as a
consequence of oxygen and nutritional deficiency and some instruments in the oral cavity such as
laryngoscopy, intubation, etc., poor maternal health and low socio-economic status (Seow 1997, Aine
et al. 2000, Skinner and Hung 1989, Taji et al. 2000).
Materials and Methods
We examined primary teeth of all non-adults from the burial site Znojmo-Hradiště excavated up
to 2008. The studied collection of non-adults from the central necropolis and the settlement
environment was, for a dental study, divided into the following groups: a) with LHPC (31
individuals), b) where LHPC was not detected (37 individuals) and c) where primary canines were
missing or cannot be evaluated (35 individuals).
The dental examination was carried out closely by one examiner to eliminate inter-observer error,
using the oblique light, zoom and a stereo-microscope. The teeth were rotated at various angles to
highlight areas of deficient or defective enamel. The lack of continuity of the surface enamel was
recorded as hypoplasia, according to the DDE index (the standardised code from the epidemiological
index of developmental defects D-hypoplasia – pits and G-hypoplasia – missing enamel) (FDI
Commission on Oral Health 1992, 423). We noted the location on the type of canine – maxillary or
mandibular and left or right site. We then pinpointed the shape of hypoplastic defect – round, oval,
triangular or irregular following Taji et al. (2000) and localization on labial surface of canine. This
surface we have divided in thirds vertically – cervical, middle and incisal in the incisocervical plane,
and horizontally – mesial, middle and distal in the mesiodistal plane following Wheeler (1969).
Based on the location of the defect on the tooth surfaces, the lesions were divided into prenatal,
perinatal, postnatal, or a combination of these according to the stage of mineralization.
Measureable primary canines (without abrasion, loose) with LHPC were photographed at 10-12×
magnification under stereomicroscope. In the Quick Photo Camera, the teeth were measured from
the cusp of the canine to the start of the enamel defect and the distance of the cusp of the canine and
the cement-enamel border. According to literature (Mukhopadhyay et al. 2014), the initiation of
calcification of primary canine starts at five months in utero, beginning at the cusp tip and
mineralization of crowns of all primary canines is not complete until about nine months after birth.
At birth, the incisal one third of the crown is formed, another two thirds of the maxillary canine
crown 9.2 months, resp. mandibular canine crown 11.5 months after birth (Skinner 1986). Thus, the
location of the defect may provide valuable clues about the onset of the lesion. Hilson (1996)
provides more precise data for each type of tooth. For primary canine states before the birth of
mineralization of 30%, both upper and lower teeth. So, we set border of 30% on the length of the
labial surface of the crown (Fig. 1), and then borders of the perinatal period, 14 days before the birth
and 14 days after birth, according the data from literature (Skinner 1986) an intermediate formation
rate of enamel for the deciduous canine is 0.33 mm per month. If the distance of the defect start
exceeded the border of perinatal period, the LHPC was determined to be postnatal, if the start lay
between these borders was perinatal, and if the start of the defect fell below border of the perinatal
2

period, the LHPC was determined to be prenatal. Based on an intermediate formation rate of enamel
for the deciduous canine 0.33 mm per month, we tried to determine more accurately by measuring
the age of the individual at the time of the defect formation start and the time during which the defect
is formed. Only canines that were not abraded (n=22 teeth of 15 individuals; Table 1) could be used
for this measurement. For others, the period of birth was estimated only by assessment or
orientational measurement in the Sigma Scan Pro program. For those canines, where the origin of
localized hypoplasia was determined by both methods (by measurement and assessment), the results
were mostly identical.
All individuals with LHPC were buried in the back position with the only exception slightly curled
left. Grave goods were present in almost all individuals with LHPC graves, we cannot therefore say
that were poor graves. Commonly occurring shards of container, chicken eggs shells, animal bones,
seeds, iron knives and earrings, mostly bronze, but also lead and occurred even one silver earring.

Fig. 1: Measure schema of LHPC
Results
The primary canine sample consisted of n=191 teeth, n=86 upper and n=105 lower primary
canines. The canines of 45.59% individuals (n=31) displayed at least one hypoplastic defect.
Approximately one eighth of individuals carried two or three hypoplastic defects on their canines,
and two individuals (2.94%) had all their canines affected by hypoplasia. Most of the individuals
were 2–5 years old, and more than quarter of them had multiple hypoplasia on the canines.
Based on the location of the defect on the measured tooth surface, the most frequent defect on
both primary canines lower and upper originated in the postnatal period of life (86.4%). The table 1
shows the one individual has postnatal defect on one of the canines and perinatal defect on the other
canines. The 90.9% of maxillary defects were of postnatal origin, only one defect was of prenatal
origin. There are also dominating postnatal defects on the lower canines but not as significantly as in
the maxillary teeth (81.8%). One defect originated in prenatal period of life and one in perinatal
period. This defect could be the result of pressure on the lower jaw during childbirth, but two other
individuals with a prenatal defect could be born prematurely.
More than half of these 15 individuals are children aged 2 to 5 years (n=8). Hypoplasias are
predominantly postnatal in origin (n=12), only one 3-year-old and 6- to 7-year-old individual has
LHPC of prenatal origin and one 7-year-old has both postnatal defect and perinatal defect. The
remaining seven individuals are aged 6–11 years. Five of them have LHPC of postnatal origin, one
prenatal, and one of the other, which also carries a defect of postnatal origin, carries on another canine
3

a defect of perinatal origin. We found that half (50.0%) of postnatal LHPC began to form in the first
quarter of the first year of life (Fig. 2). Another six ones to six months of age, that is, during the first
half of the year, 83.3% of all LHPCs were formed. In two prenatals, defects based on the origin of
the defect a month before birth – it is question whether individuals born prematurely and was the
reason of pressure during childbirth. The perinatal defect occurred less than a week before birth,
therefore probably a LHPC originated at birth.
Table 1: Number of individuals with LHPC and number of teeth (maxillary, mandibular and total)
with LHPC according to period of origin
Number of Number of
individuals maxillary
Period of origin of LHPC (%)
teeth (%)
Postnatal
12 (80.0)
10 (90.9)
Perinatal
0 (0.0)
0 (0.0)
Perinatal + postnatal
Prenatal
Prenatal + postnatal

Number of theeth with LHPC

Total

Number of Number of
mandibular teeth total
teeth (%)
(%)
9 (81.8)

19 (86.4)

1 (9.1)

1 (4.5)

1 (6.7)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

2 (13.3)

1 (9.1)

1 (9.1)

2 (9.1)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

15 (100.0)

11 (100.0)

11 (100.0)

22 (100.0)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1st

2nd
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4th

5th
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more
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Fig. 2: LHPC formation rate in months after birth
We also tried to measure how long period of the life the hypoplastic defect was formed. The vast
majority LHPC is relatively large defects, thus formed over its entire length several months. 15 teeth
had a defect, which formed for more than a quarter of a year, only seven teeth had a defect of smaller
extent, which formed within a quarter (three months). Skinner (1986) gives an average period of
defect formation 5.2 months. In our set, this average time was 4.9 months. The hypothesis that those
who died at an early age will have the greatest defects has not been confirmed. The largest defects
had two 3-year-old individuals, but these were followed by individuals aged 7–9 years (five
individuals). For the remaining 16 individuals, the LHPC was assessed only by macroscopy and the
time of formation was estimated. The set contains the majority of individuals under the age of five
(a total of 11 aged 1.5–5 years) and five individuals aged six to eight years. We evaluated a total of
28 primary canines with LHPC of these individuals. Apart from one defect, which we consider to be
perinatal, others appear to be postnatal. A small perinatal defect was on a mandibular canine of a 3year-old boy; on the other canine he had hypoplasia of postnatal origin, also of a small scale.
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Conclusion
From the results of our measurement, perhaps the cause of the occurrence of these LHPCs could
be considered above all the poor living conditions in the infant age (insufficient nutrition) and the
related early deaths in the early childhood, as well as manipulation with various objects in the oral
cavity due to the onset of defect formation a few weeks after birth, but such conclusions would have
to be documented primarily by a larger number of individuals.
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Iveta Boroňová1, Jarmila Bernasovská1, Ján Kmec2, Michaela Zigová1, Eva Petrejčíková1,
Ivan Bernasovský3, Daniela Grejtáková1, Soňa Mačeková 1, Iveta Tóthová1
Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Biology, University of Prešov, 17.
november street 1, 081 16 Prešov, Slovakia, e-mail: iveta.boronova@unipo.sk
2
Faculty of Health Care, University of Prešov, Partizánska 1, 080 01 Prešov, Slovakia, e-mail:
kmecj@fnsppresov.sk
3
Center of Languages and Cultures of National Minorities, University of Prešov, 17. november
street 1, 081 16 Prešov, Slovakia, e-mail: ivan.bernasovsky@unipo.sk
1

Abstract: Cardiomyopathies with known genetic cause include hypertrophic (HCM), dilated
(DCM), restrictive (RCM), arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy (ARVD/C)
and left ventricular noncompaction (LVNC). Recent advances in understanding of genetic basis of
cardiomyopathies present new challenges for cardiologists and clinical practice. The objective of
the present study was identification of familial form of cardiomyopathies in the survey of eight
patients (six males, two females) from East Slovakia with clinical diagnosis of cardiomyopathy and
report of valid reccommmendations for genetic evaluation of cardiomyopathies for practical
application in clinical practice. We identified one case of familial form of cardiomyopathy. In
patient with familial cardiomyopathy, heterozygous variant in exon 33 of myosin-binding protein-3
(MYBPC3) gene – potencially pathogenic variant, six variants of uncertain significance in TTN and
LMNA genes and three novel variants of BRAF, MYH7 and TAZ genes were detected.
Interdisciplinary approach to diagnosis and treatment of cardiomyopathies anticipates
implementation of HFSA Guideline Approach to Medical Evidence for Genetic Evaluation of
Cardiomyopathy recommendations.
Key words: cardiomyopathies, next generation sequencing, genetic counselling, recommendations,
East Slovakia, Central Europe
Introduction
Cardiomyopathies comprise a relatively small group of related but clinically distinguishable
primary diseases of the heart muscle. Cardiomyopathies with hypertrophic, dilated, restrictive, left
ventricular noncompation and arrhytmogenic right ventricular phenotypes can be cardiac conditions
with inherited status (Watkins, Ashrafian and Redwood 2011). These conditions are characterized
by a high risk of heart failure and they can contribute substantially to mortality before the fifth
decade of life.
Cardiomyopathies have known genetic etiologies. The genetic diagnostic procedures including
genetic testing are the best way how to effective and soon estimate the pattern of inheritance, detect
the causal mutations, elucidate the clinical overlaps among cardiomyopathy conditions or provide
the genetic counselling in affected families (Oliveira et al. 2015). In this regard the HFSA
established the recommendations as Guideline approach to medical evidence for genetic evaluation
of cardiomyopathy. The strengths of recommendations in this Guideline are identical to those in the
general Guideline.
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This guideline describes the approach and expertise needed for the genetic evaluation of
cardiomyopathies. Based on listed recommendations, clinical applications with consideration of
molecular-genetic examinations results is possible.
Subjects and methods
The patients were diagnosed by cardiologist according to criteria provided by the World Health
Organization and ESC Guidelines. Written, informed consent was obtained from all probands and
all institutional ethics requirements were met.
A total of eight patients (six males and two females, mean age 53.13±13.25 years) with clinical
diagnosis of cardiomyopathy recruited from Cardiocenter at Faculty Hospital of J.A Reyman in
Prešov (Slovakia) were subjected to next generation sequencing analysis. Peripheral whole-blood
samples of patients were collected during examination and DNA was extracted using
RepliaPrepTMBloodgDNA isolating kit (Promega, Madison, USA) following the manufacturer’s
instructions. An amount of at least 2 μg of genomic DNA at a minimum concentration of 50 ng/μl
extracted from patients was used for exome sequencing based on bridging amplification after
library preparation and reversible dye terminator for sequencing purposes. Next Generation
Sequencing (NGS) of patient´s with clinical diagnosis of
cardiomyopathy included 90
cardiomyopathy-associated genes: ABCC9, ACTC1, ACTN2, ADRB1, ADRB2, ADRB3, AGL,
ANK2, ANKRD1, BAG3, BRAF, CALR3, CAV3, CBL, CRYAB, CSRP3, CTF1, DES, DMD, DSC2,
DSG2, DSP, DTNA, EMD, EYA4, FHL1, FHL2, FKTN, FLNC, FXN, GAA, GLA, HRAS, ILK,
JPH2, JUP, KRAS, LAMA4, LAMP2, LDB3, LMNA, MAP2K1, MAP2K2, MYBPC3, MYH6, MYH7,
MYL2, MYL3, MYLK2, MYOT, MYOZ2, MYPN, NEBL, NEXN, NRAS, PDLIM3, PKP2, PKP4,
PLEC, PLN, PNN, PRKAG2, PSEN1, PSEN2, PTPN11, RAF1, RBM20, RPSA, RYR2, SCN5A,
SDHA, SGCD, SHOC2, SLC25A4, SOS1, SPRED1, SYNE1, SYNE2, TAZ, TCAP, TGFB3,
TMEM43, TMPO, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TPM1, TTN, TTR, VCL. Exome data from
cardiomyopathy-associated genes were analyzed using an algorithm that filtered results on genotype
quality, frequency, and database information. The goal of our study also was identification of
familial form of cardiomyopathies which allow application of the HSFA recommendations (Fig. 1).
Results
NGS analyses of selected cardiomyopathy-associated genes declosed 51 nucleotide variants.
Online bioinformatics software (PolyPhen-2, SIFT and MutationTaster) was used to predict the
functional effects of the altered proteins in patients with cardiomyopathy. Using next-generation
sequencing non-synonymous variants possibly acting as disease modifiers were identified in 37.5%
of patients with cardiomyopathy. We identified one case of familial form of cardiomyopathy. In
patient with familial cardiomyopathy, heterozygous variant in exon 33 of myosin-binding protein-3
(MYBPC3) gene – probably pathogenic variant, six variants of uncertain significance in TTN and
LMNA genes and three novel variants of BRAF, MYH7 and TAZ genes were detected. The
downstream analysis of the patient's sample identified the presence of several sequence variants.
One heterozygous nucleotide variant was identified in exon 7 of the LMNA gene. The available
information at this time is not sufficient to associate this variant with the clinical features described
in the patient. Therefore it is classified as a „variant of uncertain significance“. The patient´s sample
presents next heterozygous variants in exon 305, exone 296, exone 29, exone 6 and exone 155 of
the TTN gene, also. It is necessary to confirm the presence of these variants with an additional
methodology (Sanger sequencing). By analyzing patient´s family anamnesis it has be found that
patient´s daughter with cardiomyopathy subject to sudden cardiac death at the age of 29 years old.
As far as this case is concerned, at this time in cooperation with a cardiologists we continue in
analyses of patient´s relatives regarding of the clinical, biochemical and molecular-genetic
examinations. Based on „HFSA Guideline Approach to Medical Evidence for Genetic Evaluation of
Cardiomyopathy“ we recommended extending the co-segregation analysis of the variant to other
7

family members including affected and healthy individuals in order to establish if this variant cosegregates with the pathology. We recommended beginning the familial studies by parents to rule
out if the variant has been inherited or if it has appeared as a consequence of a „de novo“ event and
following to offer a genetic counselling in a familial context.
Discussion
Exome and whole genome tests are increasingly applied in clinical medicine. In our study we
have successfully applied NGS technology to the simultaneous analysis of genes related to
cardiomyopathies. The analyses were focused on a restricted of genes that encode proteins involved
in heart functions or that might be related to the development of cardiomyopathies and and
detection of familial form of cardiomyopathies.
Cardiomyopathies are genetically heterogeneous disorder caused by mutations in multiple genes.
The genetic diagnosis of cardiomyopathy relies on completely sequencing the coding regions of
cardiomyopathy genes since most pathogenic variation is rare or private. Common variation is
atypical in inherited cardiomyopathy, although common variants may modify disease phenotype.
Over the past years, NGS methods have dramatically improved, allowing now the analysis of
gigabases of sequence information in one single run (Wheeler et al. 2008). In contrast to Sanger
sequencing, NGS techniques are efficient, fast and cost-effective (Herman et al. 2009, SikkemaRaddatz et al. 2013).
In our study, possible causative non-synonymous mutations were identified in 37.5% of patients
with clinical diagnosis of cardiomyopathy. In analysed survey of patients with cardiomyopathy, we
identify one case of familial form of disease. In this patient, pathogenic heterozygous variant in
exon 33 of MYBPC3 gene was identified. MYBPC3 encodes the cardiac isoform of myosin-binding
protein C. Myosin-binding protein C is a myosin associated protein found in the cross-bridgebearing zone (C region) of A-bands in striated muscle. MYBPC3, the cardiac isoform, is expressed
exclusively in heart muscle. Regulatory phosphorylation of the cardiac isoform in vivo by cAMPdependent protein kinase (PKA) upon adrenergic stimulation may be linked to modulation of
cardiac contraction. Mutations in MYBPC3 are associated with familial hypertrophic
cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy and left ventricular non-compaction cardiomyopathy. In
patients with familial cardiomyopathy, subsequent analyzes confirmed the presence of heterozygous
variant in exon 33 of myosin-binding protein-3 (MYBPC3) gene – probably pathogenic variant, six
variants of uncertain significance in TTN and LMNA genes and three novel variants of BRAF,
MYH7 and TAZ genes. Once confirmed, it is recommended to perform a co-segregation analysis of
these changes in affected and unaffected relatives of the patient in order to further investigate their
possible involvement in the patient’s condition.
Next generation sequencing technology is widely practiced in medical research. Whole genome
sequencing and target sequencing can identify the genetic cause of a disease (primary results), but it
can also identify pathogenic variants underlying diseases that are not being sought (secondary or
incidental results). A major controversy has developed surrounding the return of secondary results
to research participants. Estimating disease risk from an individual’s genetic profile for disease
prevention and treatment is the objective of personalized medicine. Although genomic medicine
may appear within reach, the development and finetuning of the analyses and clinical interpretation
of sequencing data remains a major hurdle. New sequencing technologies are redefining the
understanding of genotype-phenotype relationships, even if the interpretations of the numerous
identified variants pose several challenges. Although sequence variants within disease genes can be
reliably detected by NGS, proving their disease causality by cosegregation or functional genomics
is key to the genetic diagnosis of cardiomyopathies.
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Fig. 1: HFSA Guideline Approach to Medical Evidence for Genetic Evaluation of Cardiomyopathy modified by Hershberger et al. (2009)

Conclusion
Multi-gene testing using NGS is a highly accurate and reproducible approach to the routine
molecular genetic testing of patients with cardiomyopathies. In familial forms of cardiomyopathies,
it is important to search for risk individuals using FHSA recommendations. As genetic testing is a
useful tool in the clinical management of disease, testing for pathogenic mutations is beneficial to
the treatment of patients with cardiomyopathy and may assist in predicting disease risk for their
family members before the onset of symptoms.
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Abstract: Health condition and immunogenic predisposition in patient with ankylosing spondylitis
from Slovakia. The current study is focused on the perceptions of accompanying factors of
Ankylosing Spondylitis (AS), immunogenic predisposition and point out possible causes of
subjective perception of pain of patients, diagnosed at the National Institute of Rheumatic Diseases
in Piešťany (n=79).We observed higher incidence of AS in males (75.9%) vs. females (24.1%).
Surprisingly, associations were not found between Body mass index vs. physical fatigue, and BMI
vs. morning stiffness of patients. We observed an association between the perception of physical
fatigue and gender (W=0.328; p=0.025), to the detriment of males. Non-articular symptoms of AS
were present in 42.4% of men and 57.9% of women. On the other hand, length of the disease was
not associated with them. The difference in HLA-B27 antigen frequencies in patients and control
group was statistically significant, value of the relative risk OR=124, 3.
Key word: ankylosing spondylitis, health conditions, HLA-B27, Central Europe
Úvod
Ankylozujúca spondylitída (AS), známa tiež pod starším označením Bechterevova choroba, je
chronické, zápalové, autoimunitné, reumatické ochorenie zo skupiny séronegatívnych
spondylartritíd. Postihuje prevažne axiálny skelet, predovšetkým sakroiliakálne a kostovertebrálne
kĺby chrbtice a fakultatívne aj periférne kĺby. Počiatočným príznakom zápalového procesu je bolesť
v krížovej oblasti, postupne prechádzajúca do hrudnej oblasti, prípadne až do regiónu krčnej
chrbtice. Prevalencia AS sa v Európe pohybuje v rozmedzí 0,5 – 1,0 % (Šenolt 2011). Príčina
ochorenia nie je spoľahlivo objasnená, ale významnú úlohu v jej patogenéze hrajú genetické
faktory. Najlepšie preštudovaný je gén pre leukocytárny antigén HLA-B27. Väčšina pacientov s AS
je nosičom tohto génu. Existujú určité etnické rozdiely v prevalencii AS, ktoré súvisia s výskytom
antigénu HLA-B27. Vyššia frekvencia bola zaznamenaná v európskych populáciách kaukazského
pôvodu, v Japonsku a u niektorých kmeňov severoamerických Indiánov; na druhej strane
u Afričanov a Juhoameričanov je AS menej častá (Žlnay et al. 2007). U žien je AS diagnostikovaná
zriedkavejšie, prejavuje sa neskorším a miernejším nástupom, a často atypickým priebehom, preto
sa ochorenie pokladá prevažne za ochorenie mužov (Sieper et al. 2002, Chakravarty et al. 2012).
Výskyt vzhľadom na pohlavie je 3:1 (Šenolt 2011). Prvé príznaky ochorenia sa objavujú už v
skorej dospelosti, najmä u mladých mužov medzi 25. – 30. rokom života. Začiatok po 40. roku je
neobvyklý (Mansour et al. 2007, Šenolt 2011). Rozhodujúcim činiteľom z hľadiska etiológie je
autoimunitný základ ochorenia, keď sa v dôsledku narušenia imunitnej odpovede postupne aktivujú
špecifické zápalové procesy bez doposiaľ neidentifikovaného patogénu. Dôležitú úlohu pri rozvoji
AS zohrávajú, okrem genetických faktorov, aj faktory prostredia, najmä infekcie (Brown et al.
1997, Brown 2008, Žlnay et al. 2008). Priebeh ochorenia ovplyvňuje aj dosiahnutý stupeň vzdelania
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(Dagfinrud et al. 2004) a obezita (Ottaviani et al. 2012). Klinický obraz AS charakterizujú zápal
chrbtice, kĺbov ako aj entezitídy a synovitídy, čo spravidla vedie k totálnej deštrukcii a k vzniku
ankylóz (Forejtová 2009). Prejavom týchto patologických procesov je únava a zápalová tupá bolesť
v lumbosakrálnej oblasti. Pacienti často pociťujú aj bolesť v oblasti gluteálneho svalstva (Mansour
et al. 2007). Bolesť môže byť spojená s dlhodobou nehybnosťou. Prítomná je tiež ranná stuhnutosť,
trvajúca až niekoľko hodín (Calin 2006). K úľave dochádza po rozcvičení alebo po podaní
nesteroidných antiflogistík. Symptómy AS sa najčastejšie prejavujú počas odpočinku v noci
a ovplyvňujú tým kvalitu spánku (Žlnay et al. 2008, Keat 2010). Proliferácia fibroblastov vedie
k zvýšenej osifikácii a vytváraniu syndezmofytov medzi jednotlivými stavcami. Postupným
tuhnutím dochádza k obmedzeniu hybnosti chrbtice, ktorá v dôsledku progresie vyústi do úplnej
rigidity (Forejtová 2009, Kolář 2009). Vzniká tak typický postoj chorého (obr.1), charakteristický
vysunutou hlavou, kyfózou hrudnej chrbtice, zaoblenými ramenami, splošteným hrudníkom,
bedrovou lordózou ako aj atrofiou gluteálneho svalstva a vyklenutím brucha (Alušík 2002, Žlnay
2007).

Obr. 1. Typický postoj pacienta s ankylozujúcou spondylitídou
(Forejtová 2009)
Fig. 1: Phenotype of patient with ankylosing spondylitis (Forejtová
2009)
Medzi mimokĺbové príznaky AS zaraďujeme uveitídu, kardiovaskulárne, pľúcne
a gastrointestinálne prejavy, a postihnutie obličiek. Uveitída sa vyskytuje u 25 – 30 % pacientov,
najmä s pozitivitou HLA-B27 (van der Horst – Bruinsma 2006, Wolf 2012). Kardiovaskulárne
príznaky (aortitída, aortálna insuficiencia) sa vyskytujú u 10 – 40 % pacientov s AS a ich frekvencia
stúpa s dĺžkou trvania choroby (van der Horst – Bruinsma 2006). Pľúcne príznaky (tuhosť v oblasti
hrudnej steny, apikálna pľúcna fibróza, zníženie kapacity pľúc) sú pomerne časté (Mansour et al.
2007). Medzi gastrointestinálne ochorenia asociované s AS patrí Crohnova choroba a ulcerózna
kolitída, ktoré sú prítomné u 5 – 10 % pacientov (El Maghraoui 2011).
Cieľom práce je analýza subjektívneho vnímania zdravotného stavu pacientov hodnotená
dotazníkovou metódou a stanovenie imunogenetickej predispozície u chorých s AS v Národnom
ústave reumatických chorôb v Piešťanoch.
Súbor a metódy
Sledovaný súbor chorých tvorilo 79 pacientov s diagnostikovanou AS (60 mužov, 19 žien)
vo veku 20 – 64 rokov (priemerný vek 36,8 ± 0,65 roka), hospitalizovaných v Národnom ústave
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reumatických chorôb v Piešťanoch. Diagnóza AS bola stanovená na základe modifikovaných New
Yorských diagnostických kritérií z roku 1966 (van der Linden, Valkenburg a Cats 1984). V práci
sme využili anonymný dotazník, pozostávajúci z 12 otázok, monitorujúci priebeh a sprievodné
symptómy tohto ochorenia. Pacienti sa výskumu zúčastnili dobrovoľne; podpísaním informovaného
súhlasu vyjadrili dobrovoľnosť v účasti na štúdii a súhlas so spracovaním, ako aj publikovaním
výsledkov tohto výskumu. Pri spracovaní výsledkov sme využili štandardné bioštatistické metódy
(analýza rozptylu – ANOVA, Pearsonov chí–kvadrát test). Typizácia antigénu HLA-B27 sa
realizovala v NÚRCH Piešťany v súbore 60 pacientov metódou NIH mikrolymfocytotoxického
testu v dvojfarebnej fluorescenčnej modifikácii. Kontrolnú skupinu tvorilo 123 zdravých
nepríbuzných osôb slovenskej populácie (Bošák et al. 1999), ako súčasť výskumného projektu.
Dotazník a realizácia výskumu boli posúdené a schválené Etickou komisiou Národného ústavu
reumatických chorôb v Piešťanoch.
Výsledky a diskusia
Z celkového počtu pacientov Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch s diagnózou
AS (n = 563) sa do nášho výskumu zapojilo 14,03 % probandov (n = 79), z toho 75.9 % mužov (n =
60) a 24,1 % žien (n = 19). Tento pomer zodpovedá častejšiemu výskytu AS u mužov (Šenolt
2011). Z hľadiska vekovej skladby sme najvyššiu početnosť, až 41,8 % (n = 33), zaznamenali vo
vekovej kategórií 20- až 40-ročných pacientov. Tento fakt potvrdzuje zistenie Mansoura et al.
(2007), ktorí uvádzajú najčastejší výskyt ochorenia medzi 25. až 30. rokom života. Za touto
kategóriou v našej skúmanej vzorke nasledovala skupina probandov vo veku 50 a viac rokov (35,4
%; n = 28), nasledovaná skupinou pacientov v kategórii 40 – 50 rokov (n = 17; 21,5%). Podľa
očakávania, najmenej pacientov dosiahlo v čase realizácie výskumu vek nižší alebo rovný 20. roku
života (n = 1; 1,3 %).
Jedným z faktorov modifikujúcich prejavy tohto ochorenia je hmotnosť pacientov. Normálnu
telesnú hmotnosť, stanovenú indexom telesnej hmotnosti (BMI), sme zistili iba u 31,6 % probandov
(n = 25), pričom priemerná hmotnosť pacienta v našom súbore dosiahla 80,4 ± 0,56 kg (77,14 ±
0,26 kg u žien, 81,09 ± 1,03 kg u mužov). Nadváhu sme zaznamenali u 44,3 % pacientov (n = 35),
obezitu v 17 prípadoch (21,5 %) a podvýživu u 2,5 % skúmanej populácie (n = 2). Problém
s hmotnosťou, prejavujúci sa hodnotou BMI nad hornou hranicou optimálnej hmotnosti, bol
zaznamenaný vo vyššej frekvencii v prípade jedincov mužského pohlavia v porovnaní so ženskou
časťou sledovaného súboru, a to tak v prípade nadváhy (n = 30; 50 % vs. n = 5; 26,3 %), ako aj
obezity (n = 14; 23,3 % vs. n = 3; 15,8 %). Podvýživu sme zaznamenali iba v skupine probandov
ženského pohlavia (n = 2). Tento fakt však nepoukazuje na súvis medzi telesnou hmotnosťou
a vznikom ochorenia, ale je len jeho možným dôsledkom. Naše výsledky potvrdzujú závery štúdie
Durcana et al. (2012), ktorí zistili prítomnosť nadváhy u väčšiny pacientov s AS. Na druhej strane,
po zohľadnení pomerne vysokého percenta pacientov s diagnostikovanou obezitou v našom súbore,
sú naše výsledky v rozpore so štúdiou Zhao et al. (2014), ktorí naopak zaznamenali pokles hodnoty
BMI u pacientov s AS pochádzajúcich z Číny. Podľa Briotovej et al. (2008) sa hmotnosť pacientov
s AS v priebehu rozvoja ochorenia zvyšuje. Závislosť zmeny hmotnosti pacientov s AS od dĺžky
liečby sme však v našej štúdii nepotvrdili. Ak však aj došlo k zmene hmotnosti, išlo skôr o nárast,
ako o pokles.
Pre AS sú typické prejavy rannej stuhnutosti (Calin 2016) trvajúce spravidla niekoľko hodín.
Možno predpokladať, že tieto príznaky by mohli byť okrem patofyziológie choroby tiež prejavom
narastajúcej telesnej hmotnosti (ktorá obmedzuje pohyblivosť), prípadne subjektívne ovplyvnené
schopnosťou bolesť znášať (táto pri niektorých chorobách súvisí s pohlavím). Asociáciu medzi
hodnotou BMI a prejavmi stuhnutosti (v priebehu rána a večera) sme overovali analýzou rozptylu.
Táto spojitosť sa však pri štatistickej analýze nepotvrdila (p = 0,183). Pri zohľadnení vplyvu
subjektívne vnímanej fyzickej únavy pacientov s AS a ich BMI sme rovnako nezaznamenali
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štatisticky významný rozdiel (p = 0,229). Z uvedeného vyplýva, že index telesnej hmotnosti
pacienta nemá vplyv na pociťovanie fyzickej únavy, čo koreluje s výsledkami Alkanovej et al.
(2013) a nepotvrdzuje teóriu o vplyve BMI na výskyt symptómov sprevádzajúcich AS. Je však
zaujímavé že pacienti s AS, ktorí v dotazníku uviedli, že nepociťujú žiadnu únavu, dosahovali
v priemere najvyššie hodnoty BMI. Možno predpokladať, že telesná stavba teda zohráva špecifickú
úlohu, avšak je nutné ju v ďalších štúdiách bližšie charakterizovať prostredníctvom monitorovania
tukovej a svalovej zložky telesnej stavby, nakoľko túto BMI bližšie nešpecifikuje. Vplyv pohlavia
probandov na subjektívne vnímanie fyzickej únavy, ktorá môže mať zásadný vplyv na ich
psychický stav a kvalitu života, sme testovali prostredníctvom chí-kvadrát testu. Na základe
výsledkov tejto analýzy možno konštatovať, že medzi fyzickou únavou a pohlavím existuje
štatisticky významná závislosť (V = 0,328; p = 0,025), pri ktorej únavu častejšie pociťujú pacienti
mužského pohlavia. Tento nález je v súlade s pozorovaním Neuenschwandera et al. (2014), že
pohlavie koreluje s fyzickou únavou, ale nepodporuje zistenie o častejšom vnímaní únavy jedincami
ženského pohlavia (Da Silva et al. 1992, Mansour et al. 2007).
V práci sme tiež sledovali vplyv pohybovej aktivity na stuhnutosť. Predpokladali sme, že
najväčšia stuhnutosť a bolesť bude zaznamenaná ráno, keďže tieto príznaky sa zhoršujú počas
spánku, kedy pacient relaxuje. Druhým predpokladom bolo, že uvoľnenie svalstva a zníženie
stuhnutosti môže ovplyvniť pohybová aktivita. Až 49,4% pacientov (n = 39) uvádzalo výraznú
stuhnutosť v ranných hodinách po prebudení. U týchto pacientov zároveň došlo k uvoľneniu
svalstva práve v dôsledku cvičenia. Stuhnutosť, prejavujúcu sa vo večerných hodinách, uviedlo iba
16,5 % probandov (n = 13).
Mansour et al. (2007) a van der Horst – Bruinsma (2006) uvádzajú, že existuje závislosť medzi
nástupom mimokĺbových príznakov a progresiou AS. Mimokĺbové prejavy v nami sledovanom
súbore malo 42,4 % mužov (n = 25) a 57,9 % žien (n=11). Asociácia medzi dĺžkou trvania choroby
a ich nástupom sa však nepotvrdila. Častejší výskyt mimokĺbových prejavov u žien je v súlade so
štúdiou Da Silvu et al. (1992) a Feldtkellera et al. (2014), ktorí zároveň poukázali na závažnejší
priebeh ochorenia u žien a v porovnaní s mužmi mierne zlepšenie ich zdravotného stavu po
zavedení terapie.
Medikamentózna liečba patrí medzi najčastejšie používané terapeutické prostriedky pri liečbe
AS (Amora et al. 1995). Dôvodom je, že má širokospektrálne účinky, čím rýchlo a efektívne pôsobí
na zdravotný stav pacienta. Túto skutočnosť potvrdzujú aj výsledky zistené našou dotazníkovou
metódou, v ktorej farmakoterapiu využívalo až 52 % opytovaných. Dôležitou súčasťou liečby je
však aj kinezioterapia, ktorej úlohou je predísť vzniku a rozvoju deformácií skeletu. Aj v našom
prieskume sa kinezioterapia stala druhou najčastejšie využívanou metódou liečby (33 %, n = 26).
Najnižšie zastúpenie spomedzi ostatných typov liečby sme zaznamenali u kryoterapie (10 %; n = 8).
Pri imunogenetickej analýze sme sa zamerali na asociáciu medzi antigénom HLA-B27
a rozvojom AS. V našom súbore pacientov sa tento vzťah potvrdil. Frekvencia HLA-B27 u chorých
s AS bola 91,7 %, kým v kontrolnej skupine dosiahla 8,1 %. Rozdiel vo frekvencii bol štatisticky
významný (Pcorr ˂ 0, 01). Mieru tohto vzťahu vyjadruje hodnota pomerného rizika Odds Ratio, OR
= 124,3, teda osoby s antigénom HLA-B27 majú 124-krát väčšie riziko rozvoja AS, ako B27
negatívni jedinci. Tieto výsledky sú potvrdením výraznej asociácie AS s antigénom HLA-B27
v slovenskej populácii a zároveň poukazujú na význam vyšetrenia tohto antigénu v klinickej
reumatologickej praxi nielen pri diagnostike AS, ale aj pri diferenciálnej diagnostike chorôb
chrbtice.
Záver
Na vznik a priebeh AS vplývajú v rôznej miere genetické faktory a faktory prostredia. Podrobná
diagnostika a analýza zdravotného stavu pacientov s AS vedie k zavedeniu včasnej a adekvátnej
liečby. Monitorovanie subjektívneho vnímania zdravotného stavu zohráva dôležitú úlohu
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pri hodnotení anamnézy pacienta a dopĺňa klinicky významné informácie. V sledovanom súbore
chorých s AS sme vzhľadom k priemernému veku probandov (36,8 ± 0,65 roka) zaznamenali
prezenciu nadváhy. Závislosť zmeny telesnej hmotnosti od dĺžky liečby, ako aj vplyv telesnej
hmotnosti na prejavy rannej stuhnutosti, či vnímanie fyzickej únavy sme v našej štúdii nepotvrdili.
Fyzickú únavu, ako jeden zo symptómov AS, častejšie udávali pacienti mužského pohlavia. Prejavy
rannej rigidity udávali probandi oveľa častejšie v porovnaní s vnímaním stuhnutosti vo večerných
hodinách (49,4 % vs. 16,5 % probandov), pričom fyzická aktivita výrazne prispievala
k zmierňovaniu intenzity stuhnutosti a tým aj k skvalitneniu života pacientov. Mimokĺbové prejavy
postihli v rovnakej miere tak mužov, ako aj ženy, avšak neboli pozitívne asociované s dĺžkou
trvania tohto ochorenia. Naše výsledky potvrdzujú, že na vzniku AS sa výraznou mierou podieľa
genetická predispozícia- antigén HLA-B27.
Výsledky uvedenej štúdie sú predbežné vzhľadom k relatívne nízkej početnosti sledovaného
súboru. Z tohto dôvodu odporúčame do budúcnosti zaoberať sa touto problematikou detailnejšie.
Prezentované výsledky dotazníkovej metódy však poukazujú na to, že aj takýmto prístupom možno
získať údaje, ktoré sú užitočné v medicínskej praxi.
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ROZHODUJE DOBA POČATIA O SCHOPNOSTI EMPATIZÁCIE?
VZŤAH MEDZI 2D : 4D, MESIACOM NARODENIA A EQ U ŠTUDENTOV
ZO SLOVENSKA
Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko, e-mail:
tomas.senko@uniba.sk
Abstract: Does moment of conception decide on the capability of emphatizing? The relationship
between 2D:4D ratio, month of birth and EQ in students from Slovakia. Digit ratio (2D:4D) and
empathy are sexually dimorphic and their determination in utero is influenced by testosterone. The
solstitial-melatonin-testosterone hypothesis posits that melatonin inhibits the production of foetal
testosterone. The lowest level of melatonin is when the photoperiod is long. In this study, we
examined the influence of the time of conception on 2D:4D and empathic abilities of probands (138
males and 87 females, aged 24.47±0.12). A questionnaire was used for stating the month of birth
and calculating the month of conception. The photoperiod was determined based on a web site
Time and Date AS. The 2nd and 4th finger was measured using a Vernier caliper and the
empathizing quotient (EQ) was determined using a special empathy test. We did not find any
correlation between period of conception or 1st trimester of gravidity and 2D:4D. However, we have
confirmed negative correlation between the photoperiod per month of conception (R=-0.17; p<0.05)
and in 1st trimester (R=-0.23; p<0.01) and EQ in males, but not in females. Our results suggest that
photoperiod during the time of conception influences the postnatal behavioural strategies including
empathy.
Key words: testosterone, month of birth, 2D:4D, empathizing quotient, Central Europe
Úvod
Schopnosť empatizácie, čiže vciťovania sa do pocitov iných, zohráva v živote človeka kľúčovú
úlohu. Umožňuje nám lepšie porozumieť druhým, pomáhať im a stojí aj za formovaním morálnych
noriem (Chakrabarti a Baron-Cohen 2006). Vývin empatie je determinovaný nielen geneticky
a výchovou, ale aj prenatálnymi hladinami testosterónu (T; Chakrabarti a Baron-Cohen 2006,
Warrier et al. 2018), čo podporujú aj zistenia o existencii intersexuálnych rozdielov v tejto
schopnosti súvisiacich s jeho organizačnými účinkami na vývin mozgu (Baron-Cohen 2002).
Jednou z neinvazívnych metód umožňujúcich detekciu hladiny prenatálneho T je stanovenie
pomeru dĺžky druhého (2D) a štvrtého (4D) prsta (2D:4D; resp. rozdielu medzi pomermi 2D:4D
pravej a ľavej ruky – Dp-ľ). Dĺžka jednotlivých prstov sa totiž definuje už počas intrauterinného
vývinu jedinca vplyvom androgénov na Hox gény (Phelps 1952, Manning et al. 1998). Muži, ktorí
sú prenatálne vystavení vyšším hladinám T než ženy, majú 2D zvyčajne kratší ako 4D, takže majú
nižšiu priemernú hodnotu 2D:4D (Manning et al. 1998, Manning et al. 2008). Tento sexuálny
dimorfizmus je určený ku koncu I. trimestra (Malas et al. 2006, Galis et al. 2010).
Tvorba T je okrem iných faktorov ovplyvňovaná aj dĺžkou svetlej časti dňa – fotoperiódiou.
Slnečné svetlo ovplyvňuje tvorbu melatonínu (MEL), ktorý inhibuje prenatálnu maskulinizáciu
tým, že potláča produkciu prenatálneho T (Marzullo 2014, Szwed et al. 2017).
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Cieľom našej práce bolo zistiť existenciu možného vzťahu medzi dobou počatia (resp. mesiacom
narodenia), prenatálnou hladinou testosterónu stanovenou na základe pomeru 2D : 4D
a schopnosťou empatizácie udávanou vo forme empatizačného kvocientu (EQ).
Súbor a metódy
Testovanú skupinu predstavovalo 225 študentov (138 mužov a 87 žien) zo Slovenska,
narodených v rokoch 1990 – 1997 (ich priemerný vek bol 24,47 ± 0,12 rokov), ktorí pred začiatkom
realizácie výskumu podpísali informovaný súhlas, nemali v minulosti poranenie 2D, ani 4D
na horných končatinách a úplne vyplnili dotazníky. Meranie 2D a 4D, stanovenie 2D : 4D a Dp-ľ,
ako aj stanovenie EQ, sa uskutočnilo v súlade s metodikou uvádzanou v práci Skalná et al. (2017).
Informácie o pobyte matky počas gravidity a o mesiaci narodenia sa získali z osobných dotazníkov.
Následne bol u každého probanda stanovený mesiac počatia a na základe informácií
z webovej stránky https://www.timeanddate.com/sun/slovakia sa vypočítala priemerná dĺžka
fotoperiódy v mesiaci počatia, ako aj v I. trimestri, ktorý je z hľadiska organizačných účinkov T
pokladaný za najdôležitejší.
Na štatistické spracovanie dát sme použili program SigmaPlot 11.0. Rozloženie dát sme
zisťovali pomocou Shapirovho-Wilksovho testu normality. Keďže dáta boli neparametrické,
korelačné vzťahy sme analyzovali pomocou Spearmannovej korelácie.
Výsledky
Na základe štatistického spracovania dát sme zistili, že u sledovaných probandov mužského
a ženského pohlavia nekoreloval pomer 2D : 4D a ani Dp-ľ s mesiacom narodenia, dĺžkou
fotoperiódy v dobe (mesiaci) počatia a ani s priemernou dĺžkou fotoperiódy počas prvého trimestra.
U mužov (ale nie u žien) však negatívne korelovala dĺžka fotoperiódy v mesiaci počatia (R=-0,17;
p<0,05), ako aj priemerná dĺžka svetelného dňa počas I. trimestra (R=-0,23; p<0,01) s EQ (tab. 1).
Nižšie hodnoty EQ teda dosahovali muži, ktorí boli počas prvého mesiaca (resp. I. trimestra)
prenatálneho vývinu dlhšie vystavení slnečnému svetlu, čiže sa narodili sa v jarných mesiacoch
(obr. 1).
Tab. 1: Korelačné vzťahy medzi priemernou fotoperiódy (FP) počas 1. mesiaca a I. trimestra
gravidity, pomerom 2D : 4D, Dp-ľ a kvocientom empatizácie (EQ) u skupiny mužov (n = 138)
a žien (n = 87). Hodnoty sú udávané ako priemer.
Table 1: The correlation between the mean of photoperiod (FP) during the 1st month of gravidity
and the 1st trimester, the 2D:4D ratio, Dp-ľ and empathy quotient (EQ) in group of males (n=138)
and females (n=87). Values are expressed as means.

2D : 4D
Dp-ľ
EQ

Muži (n = 138)
Dĺžka FP
Dĺžka FP
1. mesiac
I. trimester
gravidity
gravidity
R = 0,08
R = 0,11
p = 0,3259
p = 0,1888
R = 0,12
R = 0,10
p = 0,1774
p = 0,2629
R = -0,17
R = -0,23
p = 0,0438
p = 0,0057
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Ženy (n = 87)
Dĺžka FP
Dĺžka FP
1. mesiac
I. trimester
gravidity
gravidity
R = 0,13
R = 0,10
p = 0,2254
p = 0,3642
R = 0,07
R = 0,00
p = 0,5233
p = 0,9980
R = -0,01
R = -0,06
p = 0,9407
p = 0,5886

Obr. 1: A – Vzťah medzi hodnotou EQ a mesiacom narodenia (čierna čiara, sivá oblasť označuje
SEM), B – Vzťah medzi dĺžkou fotoperiódy a mesiacom narodenia (sivá čiara) a mesiacom počatia
(čierna čiara) u mužov
Fig. 1: A – The relationship between EQ and the month of birth (black line, grey area represents
SEM), B – The relationship between photoperiod and the month of birth (grey line) and the month
of conception (black line) in males
Diskusia
Prenatálny T zohráva dôležitú úlohu v procese formovania vybraných morfometrických, ale aj
behaviorálnych parametrov (Skalná et al. 2017). Jeho hladina je však v tomto období významnou
mierou ovplyvňovaná viacerými environmentálnymi faktormi, vrátane dĺžky svetlej fázy dňa. Tá
ovplyvňuje tvorbu MEL, ktorý potláča produkciu T in utero, čím inhibuje proces prenatálnej
maskulinizácie. Keďže najmenej MEL sa tvorí v mesiacoch, v ktorých je najviac slnečného svetla,
je v tomto období hladina T na najvyššej úrovni (Marzullo 2014, Szwed, Kosinska a Manning
2017). Uvedenú skutočnosť potvrdil aj výskum autorov Szwed, Kosinska a Manning (2017), ktorí
zistili existenciu negatívnej korelácie medzi 2D : 4D resp. Dp-l – nepriamymi markermi prenatálnej
hladiny T a dĺžkou svetelného dňa v období skorej etapy prenatálneho vývinu. Keďže naše
predchádzajúce výskumy (Senko et al. 2018) poukázali na existenciu pozitívneho korelačného
vzťahu medzi 2D:4D a EQ, predpokladali sme, že by dĺžka fotoperiódy v mesiaci počatia a jej
priemer počas I. trimestra prenatálneho vývinu mohli negatívne korelovať nielen s vyššie
uvedenými morfometrickými parametrami, ale aj so schopnosťou empatizácie. Nami získané
výsledky však korelačný vzťah uvádzaný autormi Szwed, Kosinska a Manning (2017) nepotvrdili.
2D:4D a ani Dp-l teda u nami testovaných probandov signifikantne nekoreloval s dĺžkou
fotoperiódy v sledovaných obdobiach ontogenézy – a to ani u jedného pohlavia. Uvedená
skutočnosť môže podľa nás súvisieť so vzrastom svetelnej kontaminácie v období rokov, kedy
probandi prichádzali na svet, resp. so skutočnosťou, že na rozdiel od pôvodu probandov v práci
Szwed, Kosinska a Manning (2017) nepochádzali z jedného regiónu. Zaujímavou skutočnosťou
však bolo naše zistenie, že s intenzitou svetla v dobe počatia a v I. trimestri negatívne koreluje
hodnota EQ u mužov. Znamená to teda, že muži, ktorí boli počas prvého mesiaca resp. I. trimestra
prenatálneho vývinu dlhšie vystavení slnečnému svetlu (narodili sa teda v jarných mesiacoch), boli
na základe samohodnotenia v teste EQ menej empatickí. Uvedená skutočnosť však nemusí odrážať
len samú schopnosť empatizácie, ale (keďže išlo o samohodnotenie tejto schopnosti) aj stratégiu
postoja samého k sebe. Ten veľmi úzko súvisí s coping stratégiou jednotlivca (Kohút 2009), ktorej
formovanie je ovplyvňované práve prenatálnou hladinou T.
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Záver
Naše výsledky nepotvrdili existenciu korelačného vzťahu medzi obdobím počatia resp. obdobím
ranej fázy prenatálneho vývinu a pomerom 2D : 4D (resp. Dp-l), čo mohol byť dôsledok svetelnej
kontaminácie ovplyvňujúcej hladiny prenatálneho T. U probandov mužského pohlavia sme však
zistili, že dĺžka fotoperiódy počas prvého mesiaca, resp. I. trimestra gravidity negatívne korelovala
so schopnosťou empatizácie udávanej na základe samohodnotenia, pričom jedinci narodení na jar
vykazovali nižšie hodnoty tohto parametra.
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SANGEROVA SEKVENAČNÁ ANALÝZA VYBRANÝCH EXÓNOV GÉNOV
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Abstract: Sanger sequence analysis of selected exons of the NEBL, MYBPC3 and SCN5A genes in
association with hypertrophic cardiomyopathy in patients from Slovakia. Hypertrophic
cardiomyopathy is a disorder of left ventricular myocardial structure and function. It is
characterized by abnormal left ventricular hypertrophy, dyspnea, chest pain, and arrhythmia. It can
lead to heart failure and sudden cardiac death. In the last 10 years, we have seen the greatest
progress in clinical, biochemical and genetic studies of hypertrophic cardiomyopathy. The aim of
our study was to identify mutations responsible for the development of hypertrophic
cardiomyopathy using the Sanger sequencing analysis in 15 probands. We sequenced three genes –
NEBL (exon 3), MYBPC3 (exon 12), SCN5A (exon 27). A heterozygous mutation in the NEBL gene
was found in a 60-year-old patient with HCM, and two heterozygous mutations were found in the
MYBPC3 gene in two asymptomatic probands whose mother suffers from this disease. However,
we did not find a causal mutation in this gene. For the future, we would recommend a further
analysis of the whole exome sequencing of the affected patients and their family members, which
could reveal a causal mutations, and greatly accelerate diagnostics of the disease in family
members.
Key words: cardiomyopathy, heart disease, genetic testing, Sanger sequencing, pathogenic
variants, East Slovakia, Central Europe
Úvod
Kardiomyopatie sú klinicky významnou heterogénnou skupinou kardiovaskulárnych chorôb,
ktorých dominantným rysom je postihnutie myokardu so štrukturálnymi a/alebo funkčnými
abnormalitami. Kardiomyopatie majú familiárny výskyt a sú charakteristické výraznou genetickou,
alelickou a fenotypovou variabilitou. V dôsledku variability sa v rámci kardiomyopatií môžu
vyskytovať rozličné formy, s rozličným druhom prenosu a odlišným rizikom pre príbuzných
(Perrot, Dietz a Osterziel 2007). Jednou z foriem kardiomyopatií je hypertrofická (HKM), ktorá
patrí k najčastejším dedičným srdcovým ochoreniam s celosvetovo uvádzanou prevalenciou 1:500
(Hershberger et al. 2009). Mutácií spôsobujúcich HKM je niekoľko stoviek a nachádzajú sa
v desiatkach rôznych génov (Maron a Maron 2013), čo má za následok širokú škálu výsledného
kardiálneho postihnutia a klinického obrazu od asymptomatického až po včasný vývoj srdcového
zlyhávania alebo vysoké riziko náhlej smrti (Teekakirikul et al. 2013).
Cieľom štúdie bol mutačný skríning troch exónov génov asociovaných s kardiomyopatiami:
NEBL, MYBPC3 a SCN5A. Gén NEBL lokalizovaný na krátkom ramene 10. chromozómu v polohe
12.31 (10p12.31) je exprimovaný do proteínu nebulet, ktorý je súčasťou sarkomér myocytov
srdcového svalu. NEBL sa podieľa na tvorbe proteínov viažucich aktín a tenké vlákna priečne
pruhovaných svalov, kde hrá dôležitú úlohu pri zostavovaní Z-disku (Perrot et al. 2016). Gén
MYBPC3 kóduje kardiálnu izoformu myozín viažuceho proteínu C, exprimovaného v myokarde.
Gén je lokalizovaný v chromozómovej oblasti 11p11.2. Viac ako 30 % všetkých mutácií
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spôsobujúcich familiárnu HKM je potvrdených práve v tomto géne (Liu et al. 2015). Gén SCN5A
lokalizovaný na krátkom ramene 3. chromozómu (3p22.2) kóduje α-podjednotku srdcového
sodíkového kanála. Mutácie génu SCN5A spôsobujú exprimáciu abnormálneho proteínu, ktorý je
zodpovedný za inaktiváciu sodíkového kanála a môžu byť príčinou vzniku kardiomyopatií (Swan et
al. 2014).
Súbor a metódy
Analyzovaný súbor tvorilo 13 pacientov s diagnostikovanou hypertrofickou kardiomyopatiou
(priemerný vek 65,77 ± 10,31 rokov; šesť žien a sedem mužov), ktorí boli vybraní v spolupráci
s odbornými lekármi Kardiocentra v Prešove. Do štúdie boli zaradené tiež dve pokrvne príbuzné
probandky (dcéry jednej z pacientiek s diagnostikovanou HKM: vek 34 a 37 rokov), u ktorých
echokardiografické vyšetrenie nepotvrdilo hypertrofiu ľavej komory. Všetci účastníci štúdie boli
informovaní o jeho charaktere a význame, a pred odberom vzorky podpísali informovaný súhlas.
Genómovú DNA sme izolovali z periférnej krvi podľa štandardného protokolu použitého
komerčného extrakčného kitu (NucleoSpin Blood, Germany). Koncentráciu vyizolovanej DNA sme
zmerali pomocou spektrofotometra NanoDropTM 2000. Analyzované exóny génov boli vybrané
na základe predošlých výsledkov Next Generation Sequencing (NGS) analýzy vzoriek zaradených
do projektu: APVV-0644-12: Aplikácie „Next generation sequencing“ technológie na molekulárnogenetické analýzy kardiomyopatií v slovenskej populácii so zameraním na rómske etnikum,
prebiehajúceho v rokoch 2013 – 2017 na katedre biológie Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci
projektu boli anotačné informácie variantov získané pomocou softvéru ANNOVAR a dáta všetkých
pacientov sa filtrovali na základe predošlých zverejnených výsledkov génov asociovaných s HKM
(Harakalova et al. 2015). Patogénnosť identifikovaných „missense“ (so zmenou zmyslu) variantov
bola predikovaná pomocou nasledujúcich bioinformatických nástrojov: HumVar-trained PolyPhen2 model, SIFT a MutationTaster. Varianty boli tiež anotované s frekvenciami, ako sa uvádza
vo veľkých
sekvenčných
štúdiách,
vrátane
projektu
1000
Genomes
Project
(http://www.1000genomes.org), NHLBI Grand Opportunity Exome Sequencing Project
(https://esp.gs.washington.edu/drupal/), a Exome Aggregation Consortium (ExAC) data
(http://exac.broadinstitute.org/). Probandi našej súčasnej štúdie sa podrobili Sangerovej sekvenačnej
analýze pomocou genetického analyzátora ABI 3500 (Life Technologies, USA). Na prípravu
sekvenačnej reakcie sme používali BigDye Terminator v 3.1 cycle sequencing kit (Life
Technologies, USA). Primery boli navrhnuté programom Primer 3 (Whitehead Institute,
Cambridge, USA; tab. 1). Vyhodnocovanie výsledkov prebiehalo v programe Sequencher 4.7
demo. Naše sekvencie sme porovnávali s referenčnými sekvenciami z databázy Ensemble Genome
Browser (2018).
Tab. 1: Prehľad použitých primerov
Table 1: Overview of used primers
Gén
Sekvencia primera
aacttggcttgttttgaggt
NEBLe3F
aagatgccttttcaagaggaa
NEBLe3R
cagaagggaaggggcaga
MYBPC3e12F
gctaacctgggcattcttgg
MYBPC3e12R
ctagagggtagagtgggagg
SCN5Ae27F
tatgtgtgaggggagaaggg
SCN5Ae27R
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Veľkosť produktu
521
520
531

Výsledky a diskusia
Vyšetrovaný súbor našej štúdie tvorilo 15 probandov z východného Slovenska, z čoho traja
probandi boli v pokrvnom príbuzenskom vzťahu (SK1 matka s diagnózou HKM, SK2 zdravá dcéra,
SK3 zdravá dcéra). Vzorky DNA všetkých účastníkov výskumu sme analyzovali pomocou
Sangerovej sekvenačnej analýzy. Pre sekvenačnú analýzu sa vybrali oblasti troch génov: NEBL
exón 3, MYBPC3 exón 12 a SCN5A exón 27.
Na základe analýzy výsledkov sekvenovania sme u jedného pacienta s HKM (vzorka č.61)
identifikovali heterozygotnú mutáciu c.180G>C, p.K60N v exóne 3 génu NEBL (obr. 1). V štúdii,
ktorú publikovali Zigová et al. (2017), sa z 23 vyšetrovaných vzoriek nevyskytla táto mutácia ani
u jedného probanda. Globálne je výskyt mutácie v tomto géne veľmi málo frekventovaný. Mutácie
v géne NEBL sa objavujú skôr v asociácii s dilatačnou kardiomyopatiou (DKM) a endokardiálnou
fibroelastózou (EFE), ako uvádzajú databázy GeneCard (www.genecard.org/), Ensemble
(www.ensemble.org/) a UniProt (www.uniprot.org/). Túto skutočnosť potvrdili vo svojej štúdii aj
Purevjav et al. (2010), kde variant c.180G>C bol jeden zo štyroch najčastejšie sa vyskytujúcich
variantov u 260 vyšetrovaných pacientov s diagnostikovanou DKM a EFE. Identifikovanú mutáciu
c.180G>C v géne NEBL v našom vyšetrovanom súbore u pacienta s hypertrofickou
kardiomyopatiou môžeme pokladať za vzácnu.

Obr. 1: Sekvenčné varianty v exóne 3 v géne NEBL
Fig. 1: Sequence variants in exon 3 of the NEBL gene
Ďalšou sledovanou oblasťou bol exón 12 génu MYBPC3. Sekvenačná analýza v našej štúdii
odhalila u probandiek SK2 a SK3, ktoré sú v pokrvnom príbuzenskom vzťahu (sestry),
heterozygotnú zámenu c.977G>A, (p.R326Q). Pri hypertrofických kardiomyopatiách penetrancia
stúpa s vekom nositeľov mutácie, zvlášť u žien (Elliot et al. 2008, Gersh et al. 2011). Otec
probandiek SK2 a SK3 zomrel pred piatimi rokmi a nemáme informácie o akýchkoľvek jeho
srdcových ochoreniach. U probandky SK1, ktorá je ich matkou a má diagnostikovanú HKM,
zámena detegovaná nebola (obr. 2). Na základe zisteného môžeme predpokladať, že probandky
SK2 a SK3 zdedili mutáciu z otcovej línie, prípadne sú zložení heterozygoti, to znamená, že majú
heterozygotnú mutáciu aj na inom géne, rovnakom ako u probandky SK1. Pri genetickom
vyšetrovaní pacientov s hypertrofickou kardiomyopatiou je do diagnostického panela zaradených
deväť sarkomerických génov vrátane exónov génu MYBPC3 (Richard et al. 2003). Až polovica
pacientov z niektorých súborov vyšetrených pre prítomnosť mutácií v sarkomerických génoch má
negatívny výsledok genetického vyšetrenia (Mouton et al. 2015). Ak nie je detegovaná mutácia,
testovanie by malo pokračovať analýzami ďalších sarkomerických génov. Berúc do úvahy veľkú
genetickú variabilitu HKM sa dá predpokladať vplyv ďalších génov. Preto odporúčame u všetkých
troch probandiek (SK1, SK2 a SK3) vykonať celoexómovú sekvenačnú analýzu pre presné
stanovenie príčinnej mutácie/mutácií.

23

Obr. 2: Sekvenčné varianty v exóne 12 v géne MYBPC3
Fig. 2: Sequence variants in exon 12 of the MYBPC3 gene
Posledná analyzovaná zámena c.4557C>G, p.F1519L bola v exóne 27 génu SCN5A. V našom
vyšetrovanom súbore sme túto zámenu v géne SCN5A nepotvrdili ani u jedného z 15 probandov.
Ako uvádza vo svojej štúdii Priganc et al. (2017), prítomnosť mutácie v géne SCN5A u pacientov
s HKM je vzácna. V štúdii potvrdili prítomnosť siedmich variácií tohto génu u pacientov
z východného Slovenska. Sangerovou sekvenačnou metódou analyzovali 58 nepríbuzných
pacientov postihnutých HKM alebo DKM a 26 kontrolných vzoriek. Štyri zo siedmich variácií sa
spájali so špecifickými formami kardiomyopatií, ďalšie tri však boli identifikované aj v kontrolných
vzorkách, čo vylučuje asociáciu so vznikom HKM. Variant T1247I génu SCN5A bol identifikovaný
u siedmich probandov postihnutých HKM a v kontrolných vzorkách chýbal. Výsledky štúdií
naznačujú, že mutácie v tomto géne by mohli byť príčinnými pre HKM, avšak sú vzácne.
Záver
Hypertrofická kardiomyopatia môže byť spôsobená viac ako 1500 mutáciami v najmenej 20
génoch. Molekulárne mechanizmy, ktoré vedú k progresii tohto ochorenia, nie sú celkom
objasnené. Preto cieľom genetického výskumu aj naďalej ostáva mutačný skríning, ktorý by mohol
pomôcť pri identifikácii predisponovaných jedincov. Sangerovou sekvenačnou metódou sme
v súbore 15 probandov východného Slovenska analyzovali oblasti troch génov – NEBL (exón 3),
MYBPC3 (exón 12) a SCN5A (exón 27). Výsledkom nášho výskumu bol u jedného pacienta s HKM
nález heterozygotnej zámeny c.180G>C, p.K60N v exóne 3 génu NEBL. Našli sa aj dve
heterozygotné mutácie v géne MYBPC3 u dvoch asymptomatických sestier, ktorých matka trpí
HKM. Keďže u matky sa mutácia v tomto géne nezistila, odporučili by sme vykonať v tejto rodine
celoexómové sekvenovanie, ktoré by mohlo odhaliť príčinnú mutáciu. Penetrancia ochorenia
v rodinách s familiárnym výskytom HKM totiž vykazuje veľkú variabilitu v závislosti od veku,
s najčastejším nástupom príznakov ochorenia až v dospelosti.
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ABSTRACT: Palaeopathological analysis of children´s bone remains from Mikulovice (22001750 BC, Czech Republic). The presented paper focuses on palaeopathological analysis of skeletal
remains of 37 juveniles from the archaeological research of the Únětice burial site in Mikulovice
(district of Pardubice). The osteological collection dates back to the period of the Únětice Culture
(Early Bronze Age, ca 2200–1750 cal BC). From the pathological changes, in 24.3% of the
skeletons (N=37) were observed traces of the inflammatory process, most of which were caused by
tuberculosis. In two cases, it was Pott's disease of the spine; others were a manifestation of
tuberculous meningitis. In addition, four skeletons with multiple periostitic foci of an unclear
etiology were found. It was probably a metabolic disorder or a mycosis. From congenital
abnormalities, congenital ankylosis of the forearm bones were recorded and calcaneonavicular
coalition as well. Cribra orbitalia in 35.1% of cases and dental hypoplasia in 24.3% of cases were
considered signs of long-term stress of different etiology. To the isolated traumatic findings
belonged the infarction of the clavicle. Only one benign osteoma was recorded on the skeletons
from tumor diseases.
Key words: ankylosis, Bronze Age, calcaneonavicular coalition, palaeopathology, tuberculosis,
Únětice culture, Central Europe
Úvod
Děti jsou nejzranitelnější skupinou každé populace závislou na péči ostatních. Každé růstové
období má svá specifika, proto se vnímavost vůči působení patogenních vlivů s věkem mění.
V paleopatologických studiích z českých zemí jsou však děti obvykle hodnoceny společně
s dospělými bez ohledu na jakékoliv odlišnosti. Prezentované sdělení je proto zaměřeno výhradně
na onemocnění dětského věku.
Materiál
Studované kosterní pozůstatky pocházejí z archeologického výzkumu pohřebiště únětické
kultury starší doby bronzové (cca 2200 – 1750 př. n. l.) v Mikulovicích (okres Pardubice).
Pohřebiště v Mikulovicích bylo zkoumáno v letech 2007 – 2009. Kromě jiného se podařilo odkrýt
96 kostrových hrobů se 102 skelety. Dalších pět skeletů pochází z výplní sídlištních zásobních jam
a tři pohřby byly žárové. Mikulovické pohřebiště je doposud největší a nejbohatší nekropolí starší
doby bronzové ve východních Čechách vůbec. Hroby obsahují velké množství tzv. „exotics“, tedy
importovaných artefaktů či materiálů jako např. jantar (několik set jantarových perel v celkem 30 %
hrobů), bronzové, cínové a zlaté předměty, mořské mušle, kostěné předměty, keramické nádoby atd.
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Lokalita je příkladem důležitého uzlového bodu na dálkové komunikaci. Z polohy na ní profitovali
zdejší obyvatelé. Toho dokladem je právě bohatství a rozmanitost hrobových výbav.
Paleopatologické analýze byly podrobeny skelety 106 jedinců (35 žen, 34 mužů a 37
nedospělých jedinců). Nedospělí jedinci reprezentovali zhruba třetinu vzorku sledované populace.
Ze studovaných 37 skeletů nedospělých jedinců patřilo osm mladistvým jedincům (věková
kategorie juvenis) a 29 dětem (z nichž 18 spadalo do věkové kategorie infans I a 11 do kategorie
infans II). Paleopatologická diagnostika byla však značně limitována špatným stavem dětských
skeletů, většina z nich byla neúplná a silně poškozená (obr. 1).

Obr. 1: Hrob 92 obsahující dvě dětské kostry ve věku 2,5 – 3,5 a 6 – 8 let
Fig. 1: Grave No. 92 containing two children´s skeletons in age of 2.5–3.5 and 6–8 years

Metody
Základním východiskem paleopatologické studie byla standardní antropologická analýza
kosterních pozůstatků, na jejímž základě byly získány informace o odhadu dožitého věku a zařazení
jedinců do jednotlivých věkových kategorií.
Paleopatologické nálezy byly posuzovány převážně podle kritérií Steinbocka (1976), Ortnera
a Putschara (1985), Vyhnánka et al. (1998), Aufderheideho a Rodríguez-Martína (1998),
Horáčkové, Strouhala a Vargové (2004) a Lewise (2018). Odhad časového horizontu vzniku
hypoplázie zubní skloviny byl stanoven dle práce Reida a Deana (2000).
Základními vyšetřovacími metodami paleopatologické diagnostiky bylo především detailní
makroskopické studium, doplněné v indikovaných případech rentgenologickým a histologickým
vyšetřením. Podle potřeby byly rovněž odebrány kostní vzorky pro genetické vyšetření za účelem
detekce DNA patogenního organismu.
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Výsledky a diskuse
Z patologických nálezů byla na studovaných kosterních pozůstatcích dětí nejčastěji zaznamenána
cribra orbitalia (v 35,1 %; 13 případů; N = 37). Jedná se o ložiska kostní tkáně s pórovitou či
houbovitou strukturou v přední části stropu očnice, která jsou považována za jeden z projevů
anémie (Møller-Christensen a Sandison 1963, Moseley 1963). Frekvence cribra orbitalia se
v populacích pohybuje kolem 20 % s převahou nálezů u dětí (Hengen 1971), proto jejich vyšší
výskyt v pouze dětském kosterním souboru z Mikulovic lze považovat za normální nález. Příčiny
anémie jsou však velmi různorodé, proto je třeba vždy pátrat po dalších chorobných změnách
na skeletu. Anémie může být jedním ze symptomů tuberkulózy, jako tomu bylo například zřejmě
u jedinců z hrobů 11, 22, 87 nebo jiného zánětlivého onemocnění, například hroby 28, 63, 67 a 92.
U ostatních nálezů byla etiologie anémie nejasná, příčinou mohl být nedostatek železa v potravě,
porucha jeho metabolismu v organismu, krvácivé stavy apod.
Za projev působení dlouhodobého stresu na organismus je považována hypoplázie zubní
skloviny, případně i dentinu. Jedná se o příčné rýhy či jamky na korunkách zubů, které jsou
způsobeny poruchou metabolismu v době vývoje chrupu. Nejčastěji se jedná o jeden ze symptomů
chronických infekčních onemocnění různé etiologie, nedostatek potravy, vápníku, avitaminózy C
a D, apod. (Horáčková, Strouhal a Vargová 2004). Tento defekt na zubech byl zaznamenán u 24,3
% dětí z Mikulovic (tj. devět případů; N = 37), přičemž u necelé poloviny z nich byly na skeletu
pozorovány současně stopy po chronickém zánětu.
Zánětlivá onemocnění se projevila u 24,3 % koster (N = 37), z nichž většinu způsobila
tuberkulóza. Projevy tuberkulózní spondylitidy (Pottovy choroby) byly pozorovány u 12- až
14letého dítěte (H 72) a 17- až 19letého dospívajícího chlapce (H 10). V obou případech byly na
pánevních kostech nalezeny stopy po psoatickém abscesu ve formě okrouhlých ložisek s hrubším
povrchem a s řadou jemných perforací. U dalších pěti dětí (hroby 11, 18, 22, 48, 83) bylo na
endokraniálních plochách kostí klenby lební patrné atypické utváření sulci arteriosi meningeálních
tepen. V některých případech byly žlábky keříčkovitě rozvětveny, jindy tvořily v lamina interna
cranii síť drobných kanálků a splývajících perforací. Místy se vyskytovaly prohlubně typu
granulationes arachnoidales, případně jemné nánosy novotvořené kostní tkáně. Tyto změny jsou
obvykle v paleopatologických studiích hodnoceny jako příznaky tuberkulózní meningitidy
(Teschler-Nicola, Gerold a Frodinger 1998, Hershkovitz et al. 2002, Lewis 2004).
Z uvedených nálezů byl nejzajímavější skelet 8- až 11letého dítěte (H 11), u kterého byly
pozorovány, vedle postižení kalvy, degenerativně produktivní změny čelistních kloubů. Podle
Machoně, Pasky a Hirjaka (2011) jsou příčiny vzniku artrózy u dítěte různé, nejčastěji se jedná
o vrozené odchylky čelistí či zubů, úraz nebo dlouhodobé přetěžování kloubu např. u bruxismu,
zvýšené napětí žvýkacích svalů při stresu nebo jiné nemoci. V popsaném případě způsobil
poškození čelistního kloubu zřejmě dlouhodobý spasmus šíjového svalstva při chronické
tuberkulózní meningitidě.
Za pozůstatek abscesu odontogenního původu bylo možno považovat dutinu v pravé horní čelisti
16- až 18letého jedince (H 71) u kořene první stoličky. Infekce pronikla na kost hlubokým kazem
zasahujícím až do dřeňové dutiny.
Další zánětlivá léze, která se nacházela na levé spánkové kosti před zevním zvukovodem u 2,5 –
3,5letého dítěte (H 92), byla vyhodnocena jako následek parotitidy či chronické otitis media.
Infekční či aseptický zánět mohl způsobit také mnohočetnou periostální reakci na dalších čtyřech
studovaných skeletech (tj. 10,8 %; N = 37; H 28, 51, 63, 67). Podráždění periostu s následnou
kostní novotvorbou však mohou vyvolat i jiné faktory, například intoxikace, metabolická,
hematogenní a endokrinní onemocnění. Stanovit příčinu pouze na základě morfologických znaků je
obtížné, neboť periost může reagovat na působení rozdílných škodlivin jednotným způsobem
(Lányi 1966).
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Z kongenitálních anomálií byla zaznamenána vrozená ankylóza levých předloketních kostí
u dospívající dívky (H 63), kdy předloktí zůstalo v pronačním postavení a ulna byla oproti radiu
nápadně atrofická (obr. 2).

Obr. 2: Kongenitální ankylóza levých předloketních kostí u dospívající dívky
Fig. 2: Congenital ankylosis of left forearm bones in a teenage girl
Na rtg snímku byla struktura proximálního konce radia setřelá a splývala s ulnou. K této vrozené
vadě dochází při poruše separace základů předloketních kostí v 5. gestačním týdnu (Poul 2009).
Zajímavým nálezem byla i kalkaneonavikulární koalice u dospívajícího chlapce (H 10). Jedná se
o geneticky podmíněnou vadu, při níž dochází k abnormálnímu spojení dvou nebo více tarsálních
kostí pomocí pojivových tkání (Kulik a Clanton 1996).
Závěr
Na základě paleopatologické studie lze konstatovat, že dětská populace z Mikulovic trpěla
především infekčními nemocemi. Na skeletech to potvrzují známky tuberkulózy (Pottovy nemoci
a tuberkulózní meningitidy) i nespecifická zánětlivá ložiska. Lze předpokládat, že tento typ chorob
mohl být příčinou zpomalení metabolismu nebo také anémie, což se projevilo zubní hypoplazií
a vznikem cribra orbitalia. Není vyloučeno, že na akutní infekce zemřeli i někteří další jedinci
ze skupiny dětí (35,1 %; N = 37), jejichž skelet nevykazoval patologické změny. Neobjasněné
etiologie zůstávají nálezy na kostrách s mnohočetnými ložisky periostózy, zřejmě se jednalo
o metabolické onemocnění či mykózu. Z kongenitálních anomálií byla zaznamenána vrozená
ankylóza předloketních kostí a nález kalkaneonavikulární koalice. K ojedinělým traumatickým
nálezům pak patřila infrakce klíční kosti, z nádorových onemocnění byl na skeletech zaznamenán
pouze jediný benigní osteom. O novorozenecké úmrtnosti či příčinách smrti kojenců můžeme pouze
spekulovat, neboť se skelety dětí této věkové kategorie nezachovaly.
Poděkování
Tato studie vznikla v rámci projektu finančně podpořeného grantem GAČR č. GA16-14855S
„Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště
v Mikulovicích“.
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ASOCIÁCIA I/D POLYMORFIZMU V GÉNE ACE A BIOLOGICKÝCH
ZMIEN U ŽIEN ZO SLOVENSKA TRPIACICH HYPERTENZIOU
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Abstract: Association of the ACE gene I/D polymorphism and biological changes in women from
Slovakia suffering from hypertension. The aim of this study was to investigate the variability of the
ACE gene I/D polymorphism in relation to selected anthropometric and biochemical parameters
and body composition parameters in the sample of 39- to 65-years-old Slovak women suffering
from hypertension. The studied sample consists of 243 women; 86 premenopausal (mean age
46±3.97) and 157 postmenopausal women (mean age 56±4.17). ACE I/D polymorphism was
detected by PCR-RFLP method. The ACE I/D genotype showed statistically significant association
with a low-density lipoprotein (LDL) cholesterol in the whole group of women. In premenopausal
women, significant impact of ACE I/D polymorphism was detected for body composition
components – body cell mass (BCM), total body water (TBW), intracellular water (ICW), fat free
mass (FFM), muscle mass (MM) and biochemical parameters – LDL cholesterol and total
cholesterol. The mean values of the above mentioned variables were significantly lower in women
carrying the I/I genotype. No significant differences in postmenopausal women were recorded in
any observed models.
Keywords: I/D polymorphism, adult females, cardiovascular complications, menopause, Central
Europe
Úvod
Podľa kritérií WHO (2015) sa pokladá za najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie s vysokou
prevalenciou v dospelej populácii v priemyselne vyspelých krajinách arteriálna hypertenzia, ktorú
môžeme definovať ako opakovane zvýšený tlak krvi (TK) ≥ 140/90 mm Hg nameraný minimálne
pri dvoch rôznych meraniach krvného tlaku. Postihuje približne 20 – 50 % obyvateľstva a spolu
s fajčením, diabetom, dyslipidémiou a obezitou je zároveň jedným z najzávažnejších rizikových
faktorov cievnych mozgových príhod, ischemickej choroby srdca a ischemickej choroby tepien
dolných končatín (Mancia et al. 2013, WHO 2014, WHO 2015, Widimský 2015). Predložená práca
sa zaoberá sledovaním inzerčno-delečného polymorfizmu v géne ACE, ktorý je lokalizovaný
na dlhom ramienku chromozómu č. 17 v pozícii 17q23.3, pričom približne 17 000 nukleotidov je
usporiadaných do 26 exónov a 25 intrónov (Soubrier et al. 1993, Sayed-Tabatabaei et al. 2006).
Hladina ACE v plazme je stabilná u každého jednotlivca, ale interindividuálne sa líši, pričom pri
genotype D/D majú jedinci hladinu ACE v plazme oproti homozygotom I/I takmer dvojnásobnú.
Nárast hladiny ACE v plazme môže potom súvisieť s nárastom krvného tlaku, v dôsledku zvýšenej
produkcie angiotenzínu II, a práve preto možno alelu D pokladať za rizikovú (Tiret, Rigat
a Visviskis 1992, Crisan a Carr 2000, Sipahi et al. 2006).
Súbor a metódy
Klinický súbor pozostával z 243 hypertenzných žien pochádzajúcich z rôznych oblastí Slovenska
vo vekovom rozpätí od 39 do 65 rokov s priemerným vekom 53 ± 6,14 roka. Na základe
menopauzálneho statusu bol súbor žien rozdelený do dvoch skupín podľa kritérií WHO (1999), a to
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na ženy v premenopauze (86 žien s priemerným vekom 46 ± 3,97 roka) a na ženy v postmenopauze
(157 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. Antropometrické
vyšetrenie pozostávalo z merania telesnej výšky (cm), telesnej hmotnosti (kg), obvodu pása (cm)
a obvodu bokov (cm). Pri antropometrických meraniach sme postupovali podľa metodiky Martina a
Sallera (1957). Z nameraných parametrov sme vypočítali indexy obezity BMI (Body Mass Index) =
telesná hmotnosť (kg)/telesná výška2 (m), WHR (Waist to Hip Ratio) = obvod pása (cm)/obvod
bokov (cm), WHtR (Waist to height ratio) = obvod pása (cm)/telesná výška (cm) a Kónický index
(KI) = obvod pása (m)/[0,109 x √( telesná hmotnosť (kg)/telesná výška(m)]. Telesné zloženie bolo
zisťované 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 boli následne spracované v programe BODYGRAM pre Windows verzia 1.3,
Akern, S. r. l. Vzorky periférnej krvi boli podrobené biochemickej analýze v biochemickom
laboratóriu v Bratislave (Alpha medical a.s.) a v laboratóriu pre klinickú biochémiu a hematológiu
(NsP) v Dunajskej Strede. Vlastné vyšetrenie a zber údajov sa uskutočnil v spolupráci
so všeobecnými lekármi. Genotypizácia sa uskutočnila prostredníctvom PCR-RFLP
(polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov) metódy. Štatistické spracovanie získaných údajov
sa realizovalo v programe SPSS verzia 20.0. Normalita získaných údajov bola testovaná
Kolmogorovovým-Smirnovovým testom. Na zistenie Hardyho-Weinbergovej rovnováhy sa použil
Chí-kvadrát test. Súvislosť medzi jednotlivými genotypmi a vybranými parametrami s normálnym
rozdelením sa zisťovala 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 inzerčno/delečného polymorfizmu v géne
ACE v celom súbore, u žien v pre- a postmenopauze. Zistené frekvencie nie sú v HardyWeinbergovej rovnováhe v celom súbore (χ2 = 6,525; df = 2; p = 0,011), ani v samej skupine žien
v premenopauze (χ2 = 6,614; df = 2; p = 0,010). No u žien v postmenopauze sú zistené frekvencie
v Hardy-Weinbergovej rovnováhe (χ2 = 1,499; df = 2; p = 0,221). Alela D sa vyskytovala v 62 %
súboru, pričom u žien v premenopauze dosahovala v porovnaní s postmenopauzálnymi ženami (63
%) o niečo nižšie frekvencie (59 %). V rámci relatívne zdravej kaukazoidnej populácie sú
pozorované približne vyrovnané frekvencie oboch aliel, a to v štúdiách Gu et al. 1994 (44,0 % D;
56,0 % I), Zee et al. 1998 (56,4 % D; 43,6 % I), Di Pasquale, Cannizzaro a Paterna 2004 (57,0 % D;
43,0 % I); Islam et al. 2006 (59,0 % D; 41,0 % I) a Benčová 2012 (56,0 % D; 44,0 % I). Vyššie
frekvencie alely D sa zistili iba v štúdiách: Barley et al. 1994 (70,0 % D; 30,0 % I), v ktorej
sledovali afro-americkú populáciu žien, Freitas et al. 2007 (62,0 % D; 38,0 % I), v ktorej sledovali
populáciu žien z južnej Ameriky a Zajc-Petranovič et al. 2012 (72,7 % D; 27,3 % I), v ktorej
sledovali africkú populáciu žien. Podobne aj v rámci distribúcie genotypov sa v nami sledovanom
súbore žien vyskytuje o niečo vyššie percento žien s D/D genotypom (42,0%) v porovnaní s inými
kaukazoidnými populáciami, a to v štúdiách Hubáček et al. (2000; 28,8 %), Di Pasquale,
Cannizzaro a Paterna (2004; 32,9 %), Schut et al. (2004; 28,0 %), Siváková et al. (2009; 29,8 %)
a Toma et al. (2009; 31,3 %).
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Tab. 1: Genotypové a alelové frekvencie inzerčno/delečného polymorfizmu v géne ACE
v sledovanom súbore žien, u žien v pre- a postmenopauze
Table 1: Genotypes and allele frequencies of ACE I/D polymorphism in the whole group of women,
in the pre- and postmenopausal women
Alelové
Genotypy ACE
frekvencie
N
DD
ID
II
D
I
102 (42,0 %) 96 (39,5 %) 45 (18,5 %)
Celý súbor
243
0,62
0,38
χ2 = 6,525; df = 2; p = 0,011
36 (41,9 %) 30 (34,9 %) 20 (23,2 %)
Ženy
86
0,59
0,41
v premenopauze
χ2 = 6,614; df = 2; p = 0,010
66 (42,0 %) 66 (42,0 %) 25 (16,0 %)
Ženy
157
0,63
0,37
v postmenopauze
χ2 = 1,499; df = 2; p = 0,221
N – počet jedincov, χ2 – chí-kvadrát test, df – stupeň voľnosti, p – hodnota významnosti
N – number of individuals, χ2 – chi-square test, df – degree of freedom, p – value of
significance
Vzťah jednotlivých genotypov I/D polymorfizmu v géne ACE s vybranými antropometrickými
parametrami, indexami obezity, parametrami telesného zloženia a biochemickými parametrami
v celom súbore, u žien v pre- a v postmenopauze sa uvádza v tab. 2, 3 a 4. Aditívny model zahŕňa
všetky tri genotypy polymorfizmu (I/I, I/D, D/D), v dominantnom modeli sú zlúčené genotypy
zahrňujúce alelu D (I/D, DD) a porovnávané s homozygotom (I/I), kým v recesívnom modeli sa
porovnáva homozygotný genotyp D/D s genotypmi zahrňujúcimi alelu I (I/D a I/I). Vzťah medzi
jednotlivými genotypmi a antropometrickými parametrami, ako aj hladinami systolického a
diastolického krvného tlaku v celom súbore žien (tab. 2) sa nepreukázal ani v jednom zo
sledovaných modelov. Bhavani et al. (2004) sa taktiež vo svojej štúdii zaoberali vzťahom medzi
ACE I/D polymorfizmom a hypertenziou, pričom zistili, že DD genotyp je silne asociovaný
s hypertenziou a prítomnosť alely D v genotype zvyšuje náchylnosť k hypertenzii. Podobne aj
v mnohých iných štúdiách v rôznych populáciách sa pozorovala pozitívna asociácia ACE I/D
polymorfizmu s hypertenziou, pričom prítomnosť delečnej alely D sa spája s vyššími hodnotami
krvného tlaku v porovnaní s inzerčnou alelou I (Sipahi et al. 2006, Jiang et al. 2009, Ned et al.
2012, Cosenso-Martin et al. 2015). Na druhej strane existuje aj mnoho štúdii, v ktorých – podobne
ako aj v našej štúdii – nezaznamenali vplyv pri vzniku hypertenzie (Dazida et al. 2001, Harrap et al.
2003, Mondry et al. 2005, Randhawa et al. 2006, Freitas et al 2007, Tascilar et al. 2009). Niektorí
autori vysvetľujú tento nesúlad s genetickou a environmentálnou heterogenitou medzi rôznymi
etnickými skupinami (Higaki et al. 2000, Bautista et al. 2004, Jiménez et al. 2007, Zhang et al.
2007) a poukazujú na fakt, že medzi ACE I/D polymorfizmom je interakcia aj s inými genetickými
faktormi, ktoré prispievajú k expresii hypertenzie (Nawaz a Hasnain 2008). V celom súbore žien sa
zistil štatisticky významný vzťah medzi ACE I/D genotypmi a hodnotami LDL cholesterolu
pri aditívnom (p = 0,039) a dominantnom modeli (p = 0,039), pričom vyššie hodnoty sa spájajú
s prítomnosťou D alely. Podobne aj v štúdii Fabris et al. (2009) boli zaznamenané štatisticky
významne vyššie hladiny LDL cholesterolu a triglyceridov u probandov nesúcich genotyp D/D.
U žien v premenopauze (tab. 3) sa našiel štatisticky významný vzťah medzi genotypmi
a parametrami zloženia tela. Zaznamenaný bol štatisticky významný rozdiel v hodnotách bunkovej
hmoty (BCM; kg) pri aditívnom (p = 0,022) a dominantnom modeli (p = 0,006), v hodnotách
celkovej telesnej vody (TBW; l) pri dominantnom modeli (p = 0,021), v hodnotách intracelulárnej
vody (ICW; l) pri aditívnom (p = 0,031) a dominantnom modeli (p = 0,010), beztukovej hmoty
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(FFM; kg) pri aditívnom (p = 0,046) a dominantnom modeli (p = 0,015), svalovej hmoty (MM; kg)
pri aditívnom (p = 0,021) a dominantnom modeli (p = 0,005), v hladinách bazálneho metabolizmu
(BMR) pri aditívnom (p = 0,019) a dominantnom modeli (p = 0,006). Štatisticky významne vyššie
hodnoty boli preukázané pri genotypoch s alelou D v porovnaní s genotypom I/I.
Okrem toho sa u žien v premenopauze zistil štatisticky významný vzťah medzi ACE I/D
genotypmi a hodnotami celkového cholesterolu (p = 0,021), ako aj hodnotami LDL cholesterolu
(p = 0,034), ktorých hodnoty boli mierne zvýšené v porovnaní s referenčnou hodnotou, tieto vyššie
hodnoty sa spájajú s prítomnosťou D alely.
U žien v postmenopauze (tab. 4) sa nezistil štatisticky významný vzťah medzi ACE I/D
genotypmi a hodnotami antropometrických parametrov, parametrov zloženia tela a hodnotami
biochemických parametrov v žiadnom nami testovanom modeli.
Záver
V rámci vyhodnotenia variability sledovaného I/D polymorfizmu v géne ACE neboli nami
zistené frekvencie aliel v Hardy-Weinbergovej rovnováhe. Analýzou vplyvu jednotlivých
genotypov I/D polymorfizmu v géne ACE sa nám nepodarilo potvrdiť vzťah alely D s vyššími
hodnotami krvného tlaku. V celom súbore žien sa zistil štatisticky významný vzťah medzi ACE I/D
genotypmi a hodnotami LDL cholesterolu, pričom vyššie hodnoty sa spájajú práve s prítomnosťou
D alely. Okrem toho sa našiel štatisticky významný vzťah medzi ACE I/D genotypmi u žien
v premenopauze a hodnotami celkového cholesterolu a hodnotami LDL cholesterolu, ktorých
hodnoty sú mierne zvýšené v porovnaní s referenčnou hodnotou; tieto vyššie hodnoty sa spájajú
s prítomnosťou D alely.
Literatúra
BARLEY, J., BLACKWOOD, A., CARTER, N. D., CREWS, D. E., CRUICKSHANK, J. K.,
JEFFERY, S., OGUNLESI, A. O., SAGNELLA, G. A., 1994: Angiotensin converting enzyme
insertion/deletion polymorphism: association with ethnic origin. J. Hypertens., 12(8):955-957.
BAUTISTA, L. E., ARDILA, M. E., GAMARRA, G., VARGAS, C. I., ARENAS, I. A., 2004:
Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and risk of myocardial infarction in Colombia.
Med. Sci. Monit., 10(8):473-479.
BENČOVÁ, D., 2012: Genetické polymorfizmy asociované s kardiovaskulárnymi ochoreniami
u 40- – 60-ročných slovenských žien. -102 s., ms. (Dizertačná práca; depon. in: Katedra
antropológie, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Komenského, Bratislava).
BHAVANI, B. A., PADMA, T., SASTRY, B. K. S., REDDY, N. K., 2004: Gender Specific
Association of Insertion/Deletion Polymorphism of the Human Angiotensin Converting Enzyme
Gene with Essential Hypertension. Int. J. Hum. Genet., 4(3):207-213.
COSENSO-MARTIN, L. N., VAZ-DE-MELO, R. O., PEREIRA, L. R., CESARINO, C. B.,
YUGAR-TOLEDO, J. C., CIPULLO, J. P., DE SOUZA PINHEL, M. A., SOUZA, D. R., VILELAMARTIN, J. F., 2015: Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion polymorphism, 24-h
blood pressure profile and left ventricular hypertrophy in hypertensive individuals: a cross-sectional
study. Eur. J. Med. Res., 20(1):74. Online. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.Gov/pmc/articles
/PMC4559372/. 9. 9. 2018.
DAZIDA, G., SOBSTYL, J., PUZNIAK, A., GOLON, P., MOSIEWICZ, J., HANZLIK, J.,
2001. Polymorphisms of Angiotensin-Converting Enzyme and Angiotensin II Receptor Type 1
Gene in Essential Hypertension in Polish Population. Med. Sci. Monit., 7:1236-1241.
DI PASQUALE, P., CANNIZZARO, S., PATERNA, S., 2004: Does angiotensin-converting
enzyme gene polymorphism affect blood pressure? Findings after 6 years of follow-up in healthy
subjects. Eur. J. Heart. Fail., 6(1):11-16.
FABRIS, C., SMIRNE, C., FANGAZIO, S., TONIUTTO, P., BURLONE, M., MINISINI, R.,
BITETTO, D., FALLETI, E., CERUTTI, A., PIRISI, M., 2009: Influence of angiotensin-converting
34

enzyme I/D gene polymorphism on clinical and histological correlates of chronic hepatitis C.
Hepatol. Res., 39(8):795-804.
FREITAS, S. R., CABELLO, P. H., MOURA-NETO, R. S., DOLINSKY, L. C., LIMA, A. B.,
BARROS, M., BITTENCOURT, I., CORDOVIL, I. L., 2007: Analysis of renin-angiotensinaldosterone system gene polymorphisms in resistant hypertension. Braz. J. Med. Biol. Res.,
40(3):309-316.
GU, X. X., SPAEPEN, M., GUO, C., FAGARD, R., AMERY, A., LIJNEN, P., CASSIMAN, J.
J., 1994: Lack of association between the I/D polymorphism of the angiotensin-converting enzyme
gene and essential hypertension in a Belgian population. J. Hum. Hypertens., 8(9):683-685.
HARRAP, S. B., TZOURIO, C., CAMBIEN, F., POIRIER, O., RAOUX, S., CHALMERS, J.,
CHAPMAN, N., COLMAN, S., LEGUENNEC, S., MACMAHON, S., NEAL, B., OHKUBO, T.,
WOODWARD, M., 2003: The ACE gene I/D polymorphism is not associated with the blood
pressure and cardiovascular benefits of ACE inhibition. Hypertension, 42(3):297-303.
HIGAKI, J., BABA, S., KATSUYA, T., SATO, N., ISHIKAWA, K., MANNAMI, T., OGATA,
J., OGIHARA, T., 2000: Deletion allele of angiotensin-converting enzyme gene increases risk of
essential hypertension in Japanese men: the Suita study. Circulation, 101(17):2060-2065.
HUBÁČEK, J. A., PITHA, J., PODRAPSKÁ, I., SOCHMAN, J., ADÁMKOVÁ, V., LÁNSKÁ,
V., POLEDNE, R., 2000: Insertion/deletion polymorphism in the angiotensinconverting enzyme
gene in myocardial infarction survivors. Med. Sci. Monit., 6(3):503-506.
JIANG, X., SHENG, H., LI, J., XUN, P., CHENG, Y., HUANG, J., XIAO, H., ZHAN, Y., 2009:
Association between renin-angiotensin system gene polymorphism and essential hypertension:
a community-based study. J. Hum. Hypertens., 23(3):176-181.
JIMÉNEZ, P. M., CONDE, C., CASANEGRA, A., ROMERO, C., TABARES, A. H., ORÍAS,
M., 2007: Association of ACE genotype and predominantly diastolic hypertension: a preliminary
study. J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst., 8(1):42-44.
MARTIN, R., SALLER, K., 1957: Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung
mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden. Band I. Stuttgart, Gustav
Fischer Verlag, 348 s.
MANCIA, G., FAGARD, R., NARKIEWICZ, K., REDO, J., ZANCHETTI, A., BÖHM, M.,
CHRISTIAENS, T., CIFKOVA, R., DE BACKER, G., DOMINICZAK, A., GALDERISI, M.,
DIEDERICK, E. G., JAARSMA, T., KIRCHHOF, P., KJELDSEN, S. E., LAURENT, S.,
MANOLIS, A. J., NILSSON, P. M., RUILOPE, L. M., SCHMIEDER, R. E., SIRNES, P. A.,
SLEIGHT, P., VIIGIMAA, M., WAEBER, B., ZANNAD, F., 2013: The Task Force for the
management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the
European Society of Cardiology (ESC). J. Hypertens., 31:1281-1357.
MONDRY, A., LOH, M., LIU, P., ZHU, A. L., NAGEL, M., 2005: Polymorphism of
Insertion/Deletion ACE and M235T AGT Genes in Hypertension: Surprising New Findings and
Meta-Analysis
of
Data.
BMC
Nephrol.,
6:1.
Online.
Available:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC546009/. 9 .9 .2018.
NAWAZ, S. K., HASNAIN, S., 2008: Pleiotropic effects of ACE polymorphism. Biochem.
Medica, 19(1):36-49.
NED, R. M., YESUPRIYA, A., IMPERATORE, G., SMELSER, D. T., MOONESINGHE, R.,
CHANG, M. H., DOWLING, N. F., 2012: The ACE I/D polymorphism in US adults: limited
evidence of association with hypertension-related traits and sex-specific effects by race/ethnicity.
Am. J. Hypertens., 25(2):209-215.
RANDHAWA, N. K., KUMAR, A., MATHAROO, K., BHANWER, A. J. S., 2006: Association
Study of Angiotensin-Converting Enzyme Ins/Del Polymorphism with Hypertension in Punjabi
Population. Int. J. Hum. Genet., 6(4):317-321.
SCHUT, A. F. C., BLEUMINK, G. S., STRICKER, B. H. CH., HOFMAN, A., WITTEMAN, C.
M., POLS, H. A. P., DECKERS, J. W., DEINUM, J., VAN DUIJN, C. M., 2004: Angiotensin
35

converting enzyme insertion/deletion polymorphism and the risk of heart failure in hypertensive
subjects. Eur. Heart J., 25:2143-2148.
SIPAHI, T., BUDAK, M., SEN, S., AY, A., SENER, S., 2006: Association between ACE gene
insertion (I)/deletion (D) polymorphism and primary hypertension in turkish patients of trakya
region. Biotechnol. Biotec. Eq., 20(2): 104-108.
SIVÁKOVÁ, D., LAJDOVÁ, A., BAŠISTOVÁ, Z., CVIČELOVÁ, M., BLAŽÍČEK, P., 2009:
ACE Insertion/Deletion Polymorphism and Its Relationships to the Components of Metabolic
Syndrome in Elderly Slovaks. Anthropol. Anz., 67(1):1-11.
TASCILAR, N., DURSUN, A., ANKARALI, H., MUNGAN, G., EKEM, S., BARIS, S., 2009:
Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion polymorphism has no effect on the risk of
atherosclerotic stroke or hypertension. J. Neurol. Sci., 285: 137-141.
TOMA, M., CIMPONERIU, D., APOSTOL, P., STAVARACHI, M., COJOCARU, M.,
BELUSICĂ, L., CRĂCIUN, A. M., RADU, I., GAVRILĂ, L., 2009: Lack of association between
ACE ID polymorphism and colorectal cancer in Romanian patients. Chirurgia (Bucur.),
104(5):553-556.
WIDIMSKÝ, J., 2015: Arteriální hypertenze. In: Češka, R., Štulc, T., Tesař, V., Lukáš, M. (ed.):
Interna. 2. aktualizované vydání. Praha, Triton, 870 s.
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999: Research on the Menopause in the 1990s.
Geneva, Switzerland: World Health Organization; Technical Report 866.
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014: Global status report on noncommunicable
diseases 2014. Switzerland, WHO Press, 280s. ISBN 978 92 4 156485 4.
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015: Q&As on hypertension. Online. Available:
http://www.who.int/features/qa/82/en/. 25. 9. 2017.
ZAJC-PETRANOVIČ, M., ŠKARIĆ-JURIĆ, T., NARANČIĆ, N. S., TOMAS, Ž., KRAJAČIĆ,
P., MILIČIĆ, J., BARBALIĆ, M., TOMEK-ROKSANDIĆ, S., 2012: Angiotensin-converting
enzyme deletion allele is beneficial for the longevity of Europeans. Age, 34(3):583-595.
ZEE, R. Y., RAO, V. S., PASTER, R. Z., SWEET, C. S., LINDPAINTNER, K., 1998: Three
candidate genes and angiotensin-converting enzyme inhibitor-related cough: a pharmacogenetic
analysis. Hypertension, 31(4):925-928.
ZHANG, Y. L., ZHOU, S. X., LEI, J., ZHANG, J. M., 2007: Association of angiotensin Iconverting enzyme gene polymorphism with ACE and PAI-1 levels in Guangdong Chinese Han
patients with essential hypertension. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 27(11):1681-1684.

36

Tab. 2: Antropometrické parametre, indexy obezity, parametre telesného zloženia a biochemické
parametre vo vzťahu ku genotypom ACE I/D polymorfizmu v celom súbore žien
Table 2: Anthropometric parameters, indexes of obesity, body composition parameters, and
biochemical parameters with respect to the genotypes of the ACE I/D polymorphism in the whole
group of women
Celý súbor
N

DD
priemer SD

Genotypy ACE
ID
N priemer SD

II
N priemer

AM

DM

RM

SD

Antropometrické
parametre a indexy obezity
TH (kg)
102 79,27 16,14 96 80,11 15,80 45 78,51 17,53 0,853 0,664 0,877
OP(cm)
102 92,71 13,57 96 94,15 14,89 45 92,03 15,67 0,665 0,564 0,687
OB (cm)
102 108,71 11,69 96 108,96 11,35 45 107,56 13,29 0,802 0,516 0,895
BMI (kg/m2)
102 29,57 6,11 96 29,89
6,08 45 29,16 6,28 0,707 0,435 0,956
WHR
102
0,85 0,07 96
0,86
0,08 45
0,85 0,07 0,594 0,712 0,471
WHtR
102
0,57 0,09 96
0,58
0,09 45
0,56 0,09 0,589 0,467 0,710
Kónický index
102
1,22 0,10 96
1,23
0,10 45
1,22 0,11 0,714 0,639 0,670
SBP (mmHg)
102 136,27 16,70 96 134,61 14,26 45 131,93 15,55 0,203 0,254 0,085
8,10 45 82,89 16,57 0,612 0,336 0,859
DBP (mmHg)
102 82,66 8,81 96 83,13
Parametre zloženia tela
BCM (kg)
102 22,00 3,51 96 22,03
3,03 45 21,11 2,27 0,253 0,098 0,449
TBW (l)
102 39,68 36,44 96 36,50
4,56 45 35,75 4,95 0,532 0,261 0,641
ECW (l)
102 16,45 2,77 96 16,73
2,88 45 16,54 3,04 0,788 0,921 0,559
ICW (l)
102 19,69 2,50 96 19,77
2,24 45 19,21 2,17 0,394 0,179 0,744
FM (kg)
102 33,50 12,56 96 34,02 12,45 45 33,28 13,61 0,936 0,822 0,865
FFM (kg)
102 45,77 5,23 96 46,07
4,94 45 45,23 5,13 0,661 0,417 0,962
MM (kg)
102 27,47 4,23 96 27,55
3,68 45 31,85 36,28 0,376 0,162 0,528
BMR (kcal)
102 1420,61 117,06 96 1432,12 125,80 45 1396,66 102,78 0,254 0,131 0,990
Biochemické parametre
Glukóza (mmol/l)
81
5,38 1,57 80
5,43
1,87 38
5,93 2,28 0,720 0,418 0,715
Celkový cholesterol (mmol/l)
81
5,36 0,95 80
5,58
1,03 38
5,25 1,08 0,189 0,222 0,455
Triglyceridy (mmol/l)
81
1,69 1,50 80
1,44
0,70 38
1,74 1,05 0,485 0,345 0,762
HDL (mmol/l)
77
1,41 0,39 74
1,48
0,41 35
1,42 0,36 0,476 0,795 0,325
LDL (mmol/l)
77
3,33 1,04 74
3,57
0,97 35
3,07 0,83 0,039 0,039 0,607
N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, TH – telesná hmotnosť, OP – obvod pása, OB – obvod bokov, BMI –
body mass index, WHR – waist to hip ratio, WHtR – waist to high ratio, 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 (I/I, I/D, D/D), DM – dominantný model (I/D + D/D vs. II), RM – recesívny model (I/I + I/D vs.
D/D), AM, DM, RM – p-hodnota významnosti (p ≤ 0,05)
N – number of individuals, SD – standard deviation, TH – body weight, OP – waist circumference, OB – hips
circumference, SBP – systolic blood pressure, DBP – diastolic blood pressure, BCM – body cell mass, TBW – total
body water, ECW – extracellular water, ICW – intracellular water, FM – fat mass, FFM – fat free mass, MM – muscle
mass, BMR – basal metabolic rate, AM – additive model (I/I, I/D, D/D), DM – dominant model (I/D + D/D vs. II), RM
– recessive model (I/I + I/D vs. D/D), AM, DM, RM – p-value of significance (p≤0,05)
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Tab. 3: Antropometrické parametre, indexy obezity, parametre telesného zloženia a biochemické
parametre vo vzťahu ku genotypom ACE I/D polymorfizmu u žien v premenopauze
Table 3: Anthropometric parameters, indexes of obesity, body composition parameters,
and biochemical parameters with respect to the genotypes of the ACE I/D polymorphism
in premenopausal women
Ženy v premenopauze

DD
N priemer

Genotypy ACE
ID
N priemer SD

II
N priemer

AM

DM

RM

SD
SD
Antropometrické
parametre a indexy
TH (kg)
36 81,16 18,15 30 81,42 17,46 20 74,18 11,25 0,249 0,095 0,472
OP(cm)
36 90,31 15,27 30 93,68 17,12 20 87,33 14,66 0,373 0,265 0,811
OB (cm)
36 109,39 12,89 30 107,97
9,86 20 103,33 11,25 0,168 0,068 0,199
BMI (kg/m2)
36 29,56
7,02 30 29,40
6,35 20 27,50 5,03 0,547 0,275 0,690
WHR
36
0,82
0,07 30
0,86
0,10 20
0,84 0,08 0,150 0,963 0,089
WHtR
36
0,55
0,10 30
0,57
0,11 20
0,53 0,10 0,495 0,371 0,785
Kónický index
36
1,18
0,10 30
1,22
0,12 20
1,19 0,13 0,318 0,605 0,311
SBP (mmHg)
36 134,53 16,10 30 133,77 14,22 20 132,10 14,32 0,771 0,617 0,488
9,24 30 84,13
9,30 20 84,15 8,51 0,962 0,983 0,813
DBP (mmHg)
36 84,19
Parametre zloženia tela
BCM (kg)
36 22,24
2,70 30 22,60
2,46 20 20,78 1,79 0,022 0,006 0,308
TBW (l)
36 47,27 60,85 30 37,77
5,42 20 34,56 2,84 0,070 0,021 0,336
ECW (l)
36 16,94
3,32 30 17,16
3,53 20 15,61 1,52 0,189 0,071 0,564
ICW (l)
36 20,31
2,46 30 20,60
2,23 20 18,95 1,62 0,031 0,010 0,469
FM (kg)
36 34,14 14,18 30 33,73 12,77 20 29,94 10,08 0,472 0,222 0,496
FFM (kg)
36 47,03
5,13 30 47,69
5,50 20 44,24 3,16 0,046 0,015 0,518
MM (kg)
36 27,83
3,36 30 28,25
3,20 20 25,95 2,17 0,021 0,005 0,259
BMR (kcal)
36 1461,69 130,64 30 1483,83 114,80 20 1388,78 88,46 0,019 0,006 0,551
Biochemické parametre
Glukóza (mmol/l)
25
5,10
0,79 25
5,09
0,73 15
5,09 0,72 0,992 1,000 0,909
Celkový cholesterol (mmol/l) 25
5,48
0,82 25
5,64
0,94 15
4,96 0,82 0,058 0,021 0,692
Triglyceridy (mmol/l)
25
1,61
1,15 25
1,57
0,87 15
1,64 0,82 0,844 0,714 0,571
HDL (mmol/l)
22
1,47
0,41 25
1,50
0,42 13
1,43 0,37 0,888 0,659 0,987
LDL (mmol/l)
22
3,31
0,85 25
3,45
0,84 13
2,84 0,69 0,090 0,034 0,763
N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, TH – telesná hmotnosť, OP – obvod pása, OB – obvod bokov, BMI –
body mass index, WHR – waist to hip ratio, WHtR – waist to high ratio, 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 (I/I, I/D, D/D), DM – dominantný model (I/D + D/D vs. II), RM – recesívny model (I/I + I/D vs.
D/D), AM, DM, RM – p-hodnota významnosti (p ≤ 0,05)
N – number of individuals, SD – standard deviation, TH – body weight, OP – waist circumference, OB – hips
circumference, SBP – systolic blood pressure, DBP – diastolic blood pressure, BCM – body cell mass, TBW – total
body water, ECW – extracellular water, ICW – intracellular water, FM – fat mass, FFM – fat free mass, MM – muscle
mass, BMR – basal metabolic rate, AM – additive model (I/I, I/D, D/D), DM – dominant model (I/D + D/D vs. II), RM
– recessive model (I/I + I/D vs. D/D), AM, DM, RM – p-value of significance (p≤0,05)
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Tab.4: Antropometrické parametre, indexy obezity, parametre telesného zloženia a biochemické
parametre vo vzťahu ku genotypom ACE I/D polymorfizmu u žien v postmenopauze
Table 4: Anthropometric parameters, indexes of obesity, body composition parameters,
and biochemical parameters with respect to the genotypes of the ACE I/D polymorphism
in postmenopausal women
Ženy v postmenopauze

DD
N priemer SD

Genotypy ACE
ID
N priemer SD

II
N priemer SD

AM

DM

RM

Antropometrické
parametre a indexy
TH (kg)
66 78,24 14,98 66
79,51 15,09 25 81,97 20,86 0,611 0,377 0,454
OP(cm)
66 94,02 12,47 66
94,36 13,89 25 95,79 15,71 0,857 0,591 0,741
OB (cm)
66 108,35 11,06 66 109,41 12,01 25 110,95 14,03 0,642 0,427 0,443
BMI (kg/m2)
66 29,58 5,60 66
30,11 6,00 25 30,48 6,95 0,954 0,849 0,767
WHR
66
0,87 0,07 66
0,86 0,08 25
0,86 0,07 0,893 0,845 0,635
WHtR
66
0,58 0,08 66
0,58 0,09 25
0,59 0,09 0,958 0,828 0,791
Kónický index
66
1,24 0,09 66
1,24 0,10 25
1,24 0,10 0,870 0,796 0,740
SBP (mmHg)
66 137,23 17,07 66 135,00 14,38 25 131,80 16,76 0,247 0,307 0,108
82,67 7,52 25 81,88 21,06 0,233 0,110 0,974
DBP (mmHg)
66 81,82 8,53 66
Parametre zloženia tela
BCM (kg)
66 21,87 3,90 66
21,77 3,24 25 21,37 2,60 0,973 0,853 0,842
TBW (l)
66 35,54 4,46 66
35,92 4,03 25 36,70 6,03 0,893 0,635 0,880
ECW (l)
66 16,18 2,41 66
16,53 2,54 25 17,28 3,71 0,226 0,118 0,209
ICW (l)
66 19,35 2,47 66
19,39 2,16 25 19,42 2,53 0,993 0,933 0,909
FM (kg)
66 33,16 11,69 66
34,15 12,40 25 35,95 15,56 0,640 0,405 0,467
FFM (kg)
66 45,08 5,19 66
45,33 4,51 25 46,02 6,24 0,736 0,463 0,596
MM (kg)
66 27,27 4,65 66
27,23 3,85 25 36,57 48,55 0,986 0,874 0,993
BMR (kcal)
66 1398,21 103,24 66 1408,62 124,31 25 1402,97 114,36 0,872 0,986 0,631
Biochemické parametre
Glukóza (mmol/l)
56
5,51 1,81 55
5,59 2,19 23
6,48 2,76 0,336 0,140 0,531
Celkový cholesterol (mmol/l) 56
5,31 1,01 55
5,55 1,08 23
5,43 1,20 0,502 0,990 0,276
Triglyceridy (mmol/l)
56
1,73 1,64 55
1,37 0,61 23
1,80 1,19 0,311 0,376 0,419
HDL (mmol/l)
55
1,38 0,39 49
1,47 0,40 22
1,42 0,36 0,462 0,971 0,262
LDL (mmol/l)
55
3,34 1,11 49
3,63 1,03 22
3,21 0,88 0,206 0,271 0,409
N – počet jedincov, SD – smerodajná odchýlka, TH – telesná hmotnosť, OP – obvod pása, OB – obvod bokov, BMI –
body mass index, WHR – waist to hip ratio, WHtR – waist to high ratio, 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 (I/I, I/D, D/D), DM – dominantný model (I/D + D/D vs. II), RM – recesívny model (I/I + I/D vs.
D/D), AM, DM, RM – p-hodnota významnosti (p ≤ 0,05)
N – number of individuals, SD – standard deviation, TH – body weight, OP – waist circumference, OB – hips
circumference, SBP – systolic blood pressure, DBP – diastolic blood pressure, BCM – body cell mass, TBW – total
body water, ECW – extracellular water, ICW – intracellular water, FM – fat mass, FFM – fat free mass, MM – muscle
mass, BMR – basal metabolic rate, AM – additive model (I/I, I/D, D/D), DM – dominant model (I/D + D/D vs. II), RM
– recessive model (I/I + I/D vs. D/D), AM, DM, RM – p-value of significance (p≤0,05)

39

Slov. Antropol., 21(1):40-46, 2018

SPRIEVODCA FORENZNEJ ANTROPOLÓGIE ZO STREDOVEKEJ ČÍNY
Soňa Masnicová1, Radoslav Beňuš2, Mária Kondeková2
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Katedra kriminalistiky a forenzných vied, Sklabinská 1,
835 17 Bratislava, Slovensko, e-mail: sona.masnicova@minv.sk
2
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, Ilkovičova 6, 842 15
Bratislava, Slovensko, e-mail: benus@fns.uniba.sk
1

Abstract: A Guide to Forensic Anthropology from Medieval China. The article deals with the level
of knowledge about the human skeleton and the possibilities of its investigation in cases of finding
skeletal remains in medieval China. We drew from the English translation of the work "Hsi yuan
chi lu" written by the respected Chinese author Sung Tz’u (1186 – 1249). His work is considered to
be the oldest systematic work in the field of forensic medicine but also in other forensic sciences,
and its author, Sung Tzu, is considered to be a founder of forensic science. In the paper, we focused
mainly on the parts in which the author describes methods for distinguishing between male and
female remains, detection of injuries and bone fractures, determination of the cause of death,
estimation of the time expired since death and their application in cases of juridical practice. The
aim was to point out the importance of the work in terms of the history of forensic anthropology.
Key words: history, Sung Tz’u, China, 13th century AD
Úvod
Dielo „Hsi yüan chi lu“ a jeho anglická verzia “The Washing of Wrongs“ – „Zmývanie krívd“
(známy tiež ako Zozbierané prípady napraveného bezprávia) je anglický preklad jedného
z najstarších existujúcich textov z oblasti forenznej vedy. Napísal ho okolo roku 1247 čínsky autor
Sung Tz’u, ktorý je vďaka prekladom jeho diela do mnohých jazykov uznávanou osobnosťou
v rámci histórie forenzných vied. Často býva označovaný za "zakladateľa forenzných vied"
(McKnight 1981).
Sung Tz’u (po čínsky: 宋 慈, v transkripte z čínštiny tiež uvádzaný ako Song Ci; 1186 – 1249)
pôsobil ako vyšetrovateľ a sudca, ktorý počas svojej funkcie na trestnom súde osobne preskúmal
miesto činu vždy, keď sa stretol s ťažkým prípadom vraždy alebo fyzického útoku. Počas svojej
praxe zozbieral veľa historických prípadov zo súdnej praxe, spracoval ich a doplnil vlastnými
skúsenosťami (Xian 2003). Autor napísal tento text preto, aby pomohol štátnym úradníkom
dynastie Sung riadiť a viesť kompletný vyšetrovací proces, poskytol inštrukcie na to, ako správne
vykonávať obhliadku mŕtvoly a určovať príčinu smrti. Jeho forenzná príručka, pokladaná za prvé
systematické súdno-lekárske dielo na svete, predbieha najstaršie európske texty na túto tému
o stovky rokov (Asen 2017).
V čase, keď bolo „Zmývanie krívd“ v polovici 13. storočia napísané, v Číne sa už po stáročia
uskutočňovalo súdne vyšetrovanie v prípadoch násilných alebo podozrivých úmrtí. Je to známe
z jednotlivých opísaných prípadov. Môžeme sa napr. vrátiť o niekoľko storočí k dynastii Ch’in (221
– 207 pred n. l.), keď čínska vláda nariadila súdne vyšetrovanie v prípade smrti obesením
(McKnight 1981). V roku 995 bol vydaný dekrét, ktorým sa zaviedol systém vyšetrovania vrážd,
neobvyklých úmrtí a vážnych zranení.
Štátni úradníci, ktorí neboli detektívmi na plný úväzok alebo forenznými vedcami, niesli
zodpovednosť za vedenie vyšetrovania ako malej časti svojich povinností. Od odborníkov, ktorí
boli ekvivalentom súdnych lekárov (koronerov) alebo pôrodných asistentiek, sa požadovalo, aby
vyšetrili mŕtvolu počas vyšetrovania. Podľa prekladu McKnighta (1981) existovala inštitucionálna
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nedôvera voči súdnym lekárom a pôrodným asistentkám, keďže neboli štátnymi úradníkmi. Takže
práve úradníci bývali poverení potvrdením nálezov súdneho lekára počas pitvy. Z tohto dôvodu
museli aj oni byť schopní označiť špecifickú ranu zodpovednú za smrť, rozlišovať medzi
náhodnými a úmyselnými úmrtiami a rozlišovať medzi zraneniami získanými peri-mortem a postmortem (McKnight 1981).
„Zmývanie krívd“ bolo napísané ako manuál, ktorý inštruoval ako postupovať krok za krokom,
aby sa predišlo chybám počas tohto procesu. Sung Tz’u veril, že je dôležité predchádzať omylom
vo výkone spravodlivosti (McKnight 1981). Okrem častí tohto textu, v ktorých Sung Tz’u diskutuje
o riadnom vyšetrovaní a jeho dokumentácii, sú v diele – z hľadiska forenznej antropológie – veľmi
zaujímavé časti o ľudskej kostre, rozklade tela a o prípadových štúdiách, ktoré ilustrujú aplikáciu
forenzno-antropologických poznatkov v stredovekej Číne.
Z viacerých možností anglických prekladov tohto historického diela (napr. Harland 1855, Giles
1924, McKnight 1981) sme použili už spomenutý preklad od Briana McKnighta (1981). V nižšie
uvedených výňatkoch Sung Tz’u opisuje, ako sa stredovekí vyšetrovatelia snažili využívať
poznatky, ktoré by sme v súčasnosti zaradili medzi forenzno-antropologické, na odlíšenie mužských
a ženských tiel, na odhadovanie času uplynutého od smrti a na zisťovanie na pozostatkoch príčinu
zranení a príčinu smrti. Napriek nedostatkom týchto metód je aj v súčasnosti fascinujúce toto dielo
čítať a dozvedieť sa, ako sa vtedajšie poznatky a metódy začínajú rozvíjať a používať v rôznych
súdnych prípadoch.
Skúmanie kostrových pozostatkov v stredovekej Číne
Anatómia ľudskej kostry
Sung Tz’u o skúmaní kostí píše nasledovné (McKnight 1981):
„Človek má tristošesťdesiatpäť kostí, rovnako ako rok má tristošesťdesiatpäť dní.
Kosti mužov sú belavé, zatiaľ čo kosti žien sú tmavšie. (Keď ženy rodia, ich kosti tvoria krv ako
prúd vody, preto ich kosti budú tmavšie. Ak niekto prehltne jed, jeho kosti budú tiež tmavšie. Toto sa
musí preskúmať veľmi starostlivo pred rozhodnutím o tom, či by mali byť kosti posúdené ako bledé
alebo tmavé.)
Lebka: Muži majú celkom osem platní, od zátylku až po uši spolu s platňami na zadnej strane
lebky. V zadnej časti lebky je horizontálny šev a vertikálny, ktorý smeruje dole k vlasovej línii
v zadnej časti. Ženy majú len šesť platní. Majú len horizontálny šev naprieč zadnou časťou lebky
ale nemajú vertikálny šev.
Zubov môže byť dvadsaťštyri, dvadsaťosem, tridsaťdva alebo tridsaťšesť.
Máme tri dlhé prsné kosti. Jedna malá kosť je spojená so srdcom, je jemná, vo veľkosti mince.
Krk a chrbticu tvorí dvanásť častí. Od vrchu krku až po pás je dvadsaťštyri stavcov. Na vrchu je
veľká oblúková kosť [prvý krčný stavec]. Máme dve lopatky a dve kľúčne kosti, každú po jednej
na pravej a ľavej strane. Muži majú po dvanásť rebier na každej strane, osem dlhých a štyri krátke.
Ženy majú po štrnásť rebier. V blízkosti pása majú muži aj ženy kosť o veľkosti dlane, perforovanú
ôsmimi otvormi v štyroch radoch [krížová kosť].
Kosti v predlaktí a medzi kolenom a chodidlom sú po dve. Muži na zápästiach a členkoch majú
kosti ako rebrá. (Ženy ich nemajú.) Kolená na oboch stranách majú v sebe skrytú malú kosť
vo veľkosti palca. Dlane rúk a chodidlá nôh sú rozdelené do piatich artikulácií (kĺbových spojení).
Kosti palca na ruke a nohe sú rozdelené na dva články. Kosti ostatných prstov pozostávajú z troch
článkov.
Panvová kosť sa podobá obličkám prasaťa s odsadenou časťou pod chrbticou. U mužov je
na mieste, kde sa táto kosť dotýka chrbtice, konkávna. Na každej strane sú malé vystupujúce časti
podobné ako obrátené uhlové konce strechy paláca. Má deväť otvorov. U žien je miesto, kde sa
chrbtica spája s panvou, plochá. Má len šesť otvorov. Každý z nich má po jednom otvore
do konečníka a močovej rúry.
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Pri zaobchádzaní s kosťami vždy používajte konopný alebo slamený povraz alebo pásik
bambusu, aby ste mohli na každú kosť uviazať očíslované papierové štítky, čím zabezpečíme, že pri
neskorších prešetrovaniach sa nevyskytnú žiadne nezrovnalosti ani chyby.“

Obr. 1: Nomenklatúra ľudských kostí v diele Sung Tz’u-a (Wikipedia 2018)
Fig. 1: Nomenclature of human bones in Sung Tz’u Manuscript (Wikipedia 2018)
Posudzovanie pokrvnej príbuznosti a patológii na kostiach
V časti 18. nazvanej „Diskusia o kostiach a krvných cievach v tele a lokalizácii smrteľných
zranení“ opisuje Sung Tz’u zaujímavú metódu zisťovania pokrvnej príbuznosti medzi živou osobou
a mŕtvolou, z ktorej ostali už len kosti (McKnight 1981):
„Metóda vyšetrovania krvného vzťahu kvapkaním krvi: to znamená, že máte osobu, matku alebo
otca, ako osobu zosnulú, z ktorej ostali iba kosti. Niekto vystúpi a uplatňuje si nárok, že je synom
alebo dcérou. Ako je to možné vyšetriť? Ak chcete otestovať vzťah, vyzvite osobu navrhovateľa, aby
sa trochu porezal, naberte jednu alebo dve kvapky jeho krvi a kvapnite ich na kosti. Ak sú skutočne
pokrvní príbuzní, nakvapkaná krv sa vsiakne do kosti. Ak nie sú príbuzní, tak sa tak nestane.“
V rovnomennej časti zároveň poskytuje podrobné pokyny ako postupovať pri skúmaní kostí
a zisťovaní zranení získaných ante-mortem, peri-mortem a post-mortem (McKnight 1981):
„Pri skúmaní kostí je potrebné, aby bol deň jasný a čistý. Najskôr použite vodu na umytie kostí.
Pomocou konopného povrazu ich spojte a vytvorte kostru. Potom ich položte na rohožku. Potom
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vykopte v zemi jamu rozmerov päť stôp dlhú, tri stopy širokú a dve stopy hlbokú. Páľte drevo
a drevené uhlie, až kým nie je zem rozpálená do červena. Vyčistite zem od uhlia a vlejte dve pinty
dobrého vína a päť pínt silného octu. Zatiaľ čo je to plné pary, položte kosti do jamy a zakryte ich
slamenou prikrývkou. Nechajte ich tam dve až štyri hodiny. Keď sa zem ochladí, odstráňte pokrývku
a vezmite kostru na rovnú plochu, na dobre osvetlené miesto, kde je možné ju vyšetriť pod červeným
naolejovaným dáždnikom. Ak sú na kosti miesta, ktoré boli zasiahnuté, potom tam budú stopy
červenej farby. Okolo oboch koncov, kde boli kosti zlomené, bude krvavo červený svetelný efekt.
Navyše, ak pri držaní poškodenej kosti proti svetlu vykazuje jasnú červenú farbu, zranenia boli
zjavne spôsobené pred smrťou. Ak kosti nevykazujú žiadne stopy krvi, ale sú tam poškodenia, potom
boli spôsobené po smrti. Nikdy nepoužívajte víno ani ocot na varenie kostí, ak chcete predísť
ťažkostiam [pri rozhodovaní]. Aby sa takýto postup posudzovania mohol vykonať uspokojivo, musí
byť krásny a jasný deň. Ak je oblačno alebo prší, potom bude ťažké posudzované veci jasne rozlíšiť.
Ak počasie nevykazuje žiadne známky oblačnosti alebo dažďa, použite metódu varu. Použijeme
kameninový hrniec, akoby sme niečo chceli variť na ohni. V nádobe zvarte ocot nad dreveným
uhlím. Vhoďte veľké množstvo soli a bielych sliviek, spolu s kosťami a mierne varte. Osobne na to
dohliadajte. Po čakaní na prebublanie tisícok bublín vyberte kosti, umyte ich vo vode a podržte ich
v smere lúčov slnka. Stopy zranení by mali byť viditeľné. Krv sa dostala do oblasti, kde kosti utrpeli
zranenie, a tam sa javia ako červené, modro-šedé alebo čierne. Pozrite sa pozorne, či je na kosti
viditeľné porušenie/poškodenie.
Keď varíte kosti, nenechajte ich v kontakte s hsi [zliatinou cínu, olova, zinku a niekedy aj iných
kovov). Ak tak urobíte, kosti často sčernejú.
Ľudia, ktorí chcú „oklamať“ vyšetrovanie, môžu vhodiť bylinky do hrnca, ktoré vybielia miesta
zranení, takže tie nebude možné vidieť. Ak boli kosti už umývané a opakovane vyšetrované, budú
biele a vyzerať bez zranení. Ako možno vtedy zisťovať pravdu? Nalejte olej na kosti, ktoré
vyšetrujete na prípadné zranenia. Kosti majú praskliny a póry. Keď sú plné a nadbytočný olej
začína odkvapkávať, utrite ich do sucha. Držte ich smerom k svetlu. Tam, kde došlo k zraneniu, olej
sa zastaví a nepreteká cez ne. Oblasti bez nahromadeného oleja sú oblasti, kde nedošlo k žiadnym
zraneniam. Ďalšia metóda: natrite dobrý hustý atrament na kosti. Keď vyschne, umyte ich. Ak je
tam zranenie, atrament v tomto mieste vsiakne do kosti. Tam, kde nedošlo k žiadnym zraneniam,
atrament nevsiakne. Ďalšia metóda: zoberte nejakú novú bavlnenú látku a prejdite ňou cez kosti. Ak
sú na kosti zranenia, niektoré bavlnené vlákna sa na nich vždy zachytia a vytiahnu. Keď sú kosti
zlomené, vždy si všimnite farbu oboch zlomených koncov. Tiež si poznamenajte, či vyčnievajúce
zlomené časti kosti smerujú dovnútra alebo von. Tam, kde bola zlomenina spôsobená úderom, budú
úlomky smerovať dovnútra. Ak sú vyštiepené smerom von, zlomenina nebola spôsobená úderom.
Tam, kde boli kosti lebky zasiahnuté úderom, budú modré. Tam, kde sú kosti zlomené, budú stopy
uvoľnenej/vytlačenej krvi. Opatrne preskúmajte povrch kostí, či nevykazujú modro-šedý alebo
fialovo-čierny svetelný efekt. Ak sú predĺžené, boli spôsobené "inými zbraňami". Ak sú zaoblené,
päsťou. Ak sú väčšie, môžu byť spôsobené úderom hlavou. Ak sú malé, kopnutím špičkou nohy. Keď
sa na niektorej z častí kostry vyskytuje zlomenina, či už sa jedná o smrteľné zranenie alebo nie,
asistent koronera alebo iný pomocný pracovník to označí a nahlas ho oznámi.
Keď je príprava a vyšetrenie kostí dokončené, asistent koronera alebo iný pomocný pracovník by
mal nahlas vymenovať kosti skeletu v správnom poradí. To znamená, v prípade tela ležiaceho
na chrbte, začínajúc od lebky, by mali volať: "Temeno, švy, nosové kosti, kosti čeľuste a sánky sú
nepoškodené." Obidve očné jamy, čelová kosť, spánkové kosti, parietálne kosti, ušné otvory a lícne
kosti sú nepoškodené. Obe lopatky a kľúčne kosti sú nepoškodené. Hrudná kosť spolu s výbežkom sú
nepoškodené. Ľavá ramenná kosť, kosti ľavého predlaktia, kosti zápästia, ruky a prstov na ľavej
ruke sú nepoškodené. Rebrá na ľavej strane sú nepoškodené. Ľavá strana panvy, ľavá stehnová
kosť, obe kosti predkolenia, kosti ľavého priehlavku, päty, chodidla a prstov nohy sú všetky
nepoškodené". Pravá strana sleduje rovnaký sled vymenovania kostí. Otočte telo a volajte: "Zadná
časť hlavy, záhlavná kosť a stavce až po kostrč sú nepoškodené.“
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Ak vyšetrujeme telá mužov, ktorí boli zranení a zabití a už uplynuli nejaké dni, ich telo sa začne
rozkladať a budú na nich larvy. Ak ostane už len kostra, krv priľne na kosti v tých miestach, kde
boli pôvodne zranenia. Táto sušená čierna krv môže slúžiť ako dôkaz. Ak na kosti nie sú takéto
zranenia, ale na povrchu kostí sú praskliny a rany, tenučké ako vlasy, alebo ako praskliny
na keramike, ktoré sa podobajú korytnačím pancierom, tieto pokrývajú miesta zranení a slúžia ako
ich marker.
Smrť zapríčinená úderom: ak smrť vznikla v dôsledku úderov, ktoré nepoškodili kosti, mäkké
tkanivo bude tvrdé a bude pevne držať na kostí. Ak sa nedá odplaviť vodou, oškrabte ho nechtom.
Zranenie budú potom viditeľné na mieste, kde sa mäkké tkanivo prilepilo na kosť.
Po preskúmaní kostí, počínajúc od lebky, označte kosti očíslovanými štítkami.“
...ďalej sa vymenúvajú opäť všetky kosti, ktoré je potrebné označiť a očíslovať...
„Na zabalenie tela najprv použite niekoľko obalov papiera, potom aplikujte tri alebo štyri vrstvy
jednovrstvového naolejovaného papiera, zviažte všetko povrázkom a pospájajte cez otvory na troch
alebo štyroch miestach. Keď sú zabalené kosti označené pečatidlom, vložte ich do suda s dreveným
uzáverom. Vykopte jamu ako hrob, umiestnite viditeľné označenie so záznamom, a navyše ešte
zacementujte vápnom.“
Rozklad tela
Keďže dielo „Zmývanie krívd“ je predovšetkým pokladané za najstaršiu súdnolekársku príručku
a skutočne sa veľmi podrobne venuje problematike obhliadky mŕtvoly a určovaniu rôznych príčin
zranení a smrti, v rámci tejto problematiky sa zaoberá aj rozkladom tela. Táto problematika je
zaujímavá aj z hľadiska forenznej antropológie a tafonómie. Sung Tz’u rozlišuje štádiá a rýchlosť
rozkladu tela vzhľadom na ročné obdobia, pričom upozorňuje aj na ďalšie podmienky, ktoré ho
ovplyvňujú (McKnight 1981).
„Počas troch mesiacov na jar, keď je telo dva až tri dni staré, sa tkanivo v oblasti úst, nosa,
brucha, rebier a hrudníka stáva mierne modro-šedé. Po desiatich dňoch z nosa a uší vyteká špinavá
tekutina. Takto je to v prípade tučných a opuchnutých ľudí. U ľudí, ktorí sú dlho chorí a vyčerpaní,
sa prejavia tieto príznaky až po pol mesiaci.
Počas troch mesiacov v lete, keď je telo staré jeden alebo dva dni, sa mení farba, počnúc tvárou,
bruchom, rebrami a hrudníkom. Po uplynutí troch dní vyteká z úst a nosa špinavá tekutina
a objavia sa larvy. Celé telo sa nafúkne, pery sa vtiahnu, koža sa rozkladá a oddeľuje sa od mäsa
a objavia sa pľuzgiere. Po štyroch až piatich dňoch začnú vypadávať vlasy.
Vo veľmi horúcich mesiacoch, keď je mŕtvola prikrytá hrubou látkou (rohožou), pokožka
na poranených miestach bude často biela, ale na nezranených častiach bude modro-šedá alebo
čierna. Ak sa pri vyšetrovaní [delegovaný úradník] usiluje vyhnúť zápachu, a preto robí iba zbežné
vyšetrenie, často sa bude dopúšťať chýb. Bude tak ťažké správne vyhľadať skutočné zranenia. Ak sú
na mŕtvom tele nejaké miesta, ktoré vyzerajú čo len trochu podozrivo, uvoľnená koža by mala byť
odstránená. Ak tam bolo zranenie, krvavá podliatina bude potom jasne viditeľná.
Opäť, počas horúcich mesiacov, ak larvy ešte nie sú prítomné v prirodzených deviatich otvoroch,
ale objavili sa v oblasti spánkov, vlasovej časti, v oblasti hrudníka alebo brucha, potom boli tieto
časti určite zranené.
Počas troch mesiacov na jeseň, po uplynutí dvoch alebo troch dní, bude telo vyzerať podobne,
ako v prípade popísanom na jar, t. j. mení sa farba tváre, brucha, rebier a hrudníka. Po štyroch
alebo piatich dňoch vyteká z úst a nosa špinavá tekutina, celé telo sa nafúkne, pery sa vtiahnu
a objavia sa pľuzgiere. Po šiestich až siedmich dňoch vypadajú vlasy.
Počas troch zimných mesiacov, po uplynutí štyroch alebo piatich dní, sa telo mŕtvoly sfarbí
na žltkasto-fialovo. Po pol mesiaci sa objavia najprv zmeny vo farbe v oblasti tváre, úst, nosa,
bokov a hrudníka. Niekedy, ak je miesto vlhké, mŕtvola je zabalená v pokrývke a pochovaná,
spomaľuje sa proces rozkladu. Opäť je potrebné starostlivo zvážiť, či ide o začiatok alebo koniec
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zimných mesiacov a prispôsobiť tak určovanie doby rozkladu skôr podľa jesenných alebo jarných
období.
Keď je extrémne horúco, začína rozklad mŕtvoly aj po jedinom dni. Jej farba sa mení na šedastú
až černastú a začne páchnuť. Po troch alebo štyroch dňoch sa koža a tkanivá začínajú rozkladať,
mŕtvola sa nafúkne, objavujú sa larvy, dochádza k výtoku z úst a nosa a vlasy vypadávajú.
V extrémne chladnom počasí je päť dní ekvivalentné jednému dňu počas extrémneho tepla a pol
mesiaca je ekvivalent troch alebo štyroch extrémne horúcich dní. Na jar alebo na jeseň, keď je
počasie vyrovnané, sú dva alebo tri dni ekvivalentné jednému dňu v lete a osem alebo deväť dní sú
ekvivalentné trom alebo štyrom letným dňom. Ale ľudia môžu byť tuční alebo chudí, starí alebo
mladí. Tí, ktorí sú tuční alebo mladí sa rozkladajú ľahšie/rýchlejšie. Tí, ktorí sú chudí alebo starí,
sa rozkladajú pomalšie. Taktiež podnebie nie je rovnaké na severe a na juhu a v horách je chlad
a teplo konštantné. V takýchto prípadoch sa musí uplatňovať pri posudzovaní všetkých zmien
na mŕtvole ešte väčšia starostlivosť ako zvyčajne“.
Prípadové štúdie
Z praktického hľadiska sú najzaujímavejšie opisy prípadov z vyšetrovacej praxe, opísané v 5.
časti nazvanej „Diskusia o rôznych pochybných a ťažkých prípadoch“, z ktorých dva prípady sa
týkajú nálezu kostrových pozostatkov a postupu ich vyšetrovania a objasňovania (McKnight 1981).
„Raz bol nájdený muž utopený v hlbokom bazéne. Bol tam dlho. Táto záležitosť sa stala známou
kvôli ťažkostiam s vyšetrením. Vyšetrujúci úradník videl, že na mŕtvole sa nenachádza koža ani
mäkké tkanivá. Ostali len lebka a kosti. Postupne vysielaní úradníci neboli ochotní uskutočniť
vyšetrovanie. Nadradená kancelária pridelila zodpovednosť viacerým mužom. Len jeden úradník
bol ochotný ju prijať. Šiel na miesto, kde skúmal kosti. Po prvé veľmi starostlivo preskúmal, čo
možno vidieť voľným okom. Nebolo vidno žiadne iné dôkazy. Potom si vzal lebku a umyl ju. Zobral
krčah horúcej vody a opatrne vylial čistú horúcu vodu do lebky cez otvor, pričom skúmal vodu a
zisťoval, či sa objaví nejaký piesok alebo bahno vytekajúce cez nos. Použil to na určenie toho, či
obeť bola alebo nebola nažive, keď vošla do vody, teda či sa utopila. Vo všeobecnosti, keď živí
ľudia spadnú do vody, piesok alebo nečistoty budú vdýchnuté do nosa. Ak sa telo dostane do vody
po smrti, nebude tam žiadny piesok alebo bahno.
V Kuang-yu, bol odporný gauner, ktorý zosnoval vraždu mladého chlapca s cieľom okradnúť ho
o veci, ktoré si vzal na cestu. Zločin však bol zistený až veľmi dlho po dobe, kedy bola vražda
spáchaná. Zločinec sa priznal, pričom tvrdil: "Zabil som ho a potom hodil do vody". Úrad šerifa
vytiahol telo z vody. Mäkké tkanivá už boli preč a ostali len kosti, takže bol problém vyšetriť telo.
Nakoniec sa [vyšetrujúci úradník] nemohol vyhnúť podozreniu na možnosť zhody okolností [to
znamená, že kosti môžu patriť aj niekomu inému], nikto sa teda neodvažoval rozhodnúť. Časom
niekto pri čítaní záznamov o prípade poznamenal, že vo výpovediach príbuzných, ktorí sa obrátili
na pôvodného vyšetrujúceho úradníka, jeden príbuzný uviedol, že jeho mladší brat mal holubí
hrudník a bol menšieho vzrastu. Následne bol vyslaný úradník na vykonanie opätovného vyšetrenia.
Hrudné kosti zodpovedali opisu. Len potom sa odvážili vysloviť trest“.
Záver
Napriek tomu, že dielo stredovekého čínskeho autora Sung Tz’u je staré niekoľko storočí,
zaoberá sa problémami a témami forenznej praxe, ktoré sú aktuálne aj v súčasnosti. V tomto
príspevku sme sa sústredili len na časti, ktoré by sme z dnešného hľadiska zaradili do oblasti
forenznej antropológie. Chceli sme tak priblížiť dobové poznatky o anatómii ľudskej kostry,
o metódach odlíšenia mužských a ženských pozostatkov, o zisťovaní zranení a tráum z kostí,
o určovaní príčiny smrti, o rozklade tela a zisťovaní doby uplynutej od smrti, ako aj o prípadových
štúdiách, ktoré ilustrujú úroveň forenzno-antropologických poznatkov a ich aplikáciu
vo vyšetrovacej praxi v stredovekej Číne.
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Abstract: Morphological markers and their deformation in ear prints of probands from Slovakia.
The analysis was conducted on 360 ear prints and 120 ear photos from 30 adult men and 30 adult
women aged between 17 and 50 years, whilst the average age of the individual was 24.55 years.
Twenty morphological markers were observed on the ear with individual pecularities. The
individual features and their corresponding categories were evaluated visually. The aim of this
study was the analysis of the ear morphological markers and its deformations on the ear prints in the
current population. The effect of the pressure has not been significant in the Darwin’s tubercle,
tubercle of the root of the superior helix (TRHS), tubercle of the superior helix (TSH), tragus,
antitragus and concha. The pressure did not affect the convolution of the helix and the formation of
anthelix (except the formation of its arms). The statistical analysis of the bilateral differences in the
ear morphological features did not prove any significant differences. The analysis of the intersexual
differences showed statistically significant ones in the visible part of the helix, in the location of the
Darwin’s tubercle and in the shape of the incisura helicis anterior. Darwin’s tubercle, located
directly on the helix of the left ear, was found only in the male population (23.33%). V-shaped
incisura helicis anterior was more frequent in the male population on both ears (56.67% left ear,
56.67% right ear) than in the female population (23.33% left ear, 23.33% right ear).
Keywords: forensic anthropology, trasology, identification, Darwin’s tubercle, Central Europe
Úvod
Ušnica človeka má typický tvar, pričom vykazuje početné individuálne variácie v modelácii
svojich záhybov, ktoré sú dôležité ako z fylogenetického, tak i z genetického hľadiska. Dedičné
formovanie niektorých častí alebo tvarov ušnice sa používa napríklad v populačnej genetike alebo
pri paternitných expertízach, respektíve pri sporoch o určenie otcovstva. Pre svoju variabilitu
a individuálne zvláštnosti má ušnica veľkú identifikačnú hodnotu, ktorá sa využíva v rôznych
vedných odboroch. Jej presný opis má svoje uplatnenie v medicíne, v plastickej chirurgii,
v antropológii a v kriminalistickej praxi, kde môže poslúžiť ako trasologický materiál v podobe
odtlačkov ušníc, ktoré ostanú na mieste trestného činu, alebo ako dokumentárny materiál zachovaný
na záznamovom médiu kamier (Fetter et al. 1967, Rak a Porada 2006, Dylevský 2009, Mráz et al.
2016).
Identifikačnú hodnotu zvyšuje praktická nemožnosť zhody tvaru ušnice dvoch ľudí vo všetkých
detailoch a nemennosť jej tvaru. Je dokázané, že monozygotné dvojčatá majú rozdielny tvar ušníc.
Dokonca ani obe ušnice jedného jedinca nie sú úplne identické. Tvar ušnice sa mení len v prípade
zranenia (roztrhnutie, omrznutie a pod.) alebo v prípade chirurgického zákroku. Je teda
pravdepodobné, že ušnica človeka je jedinečná pre každého jedinca (Porada et al. 2010, Straus,
Porada a Suchánek 2012). Hoci existuje viacero príspevkov, ktoré sa týkajú identifikácie človeka
na základe znakov ušnice, stále neexistuje rozsiahly objektívny a empirický výskum, ktorý by
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dokazoval, že ľudské ušnice sú v skutočnosti tak zreteľne odlišné a nezameniteľné (Chattopadhyay
a Bhatia 2009).
Súbor a metódy
Sledovaný súbor tvorilo 60 jedincov (30 mužov a 30 žien) vo veku od 17 do 50 rokov, pričom
priemerný vek jedincov bol 24,55 roka.
Na odoberanie odtlačkov ušníc sa použila metóda otláčania ušníc na sklo, ktorú zaviedol
Iannarelli v roku 1989 a následne ju modifikoval Van der Lugt v roku 2001. Zmena spočíva v tom,
že Iannarelli odoberal len jeden referenčný odtlačok pod tlakom, ktorý si proband sám určil, zatiaľ
čo v modifikovanej metóde sa odoberajú tri referenčné odtlačky z ľavej ušnice a tri odtlačky
z pravej ušnice s ohľadom na tlak (Rak, Porada a Seigová 2008). Ešte pred vlastným otlačením
ušnice na sklenenú Petriho misku si každý proband natrel ušnicu tenkou vrstvou lekárskej vazelíny.
Následne sa odobrali odtlačky ušnice pod slabým, stredným a silným tlakom, pričom sa dbalo na to,
aby odtlačok ušnice nebol rozmazaný. Odtlačok ušnice sa následne zviditeľnil strieborným
daktyloskopickým magnetickým práškom. Takto zviditeľnený odtlačok ušnice sa sňal na čiernu
želatínovú fóliu.
Získané odtlačky sa naskenovali pri rozlíšení 600 dpi. Ďalej sa každému probandovi
odfotografovali obe ušnice digitálnym fotoaparátom, pričom sa dbalo na to, aby bola hlava
probanda orientovaná vo Frankfurtskej horizontále. Pri štatistickom spracovaní materiálu sa využil
program Microsoft Excel 2003. Bilaterálne rozdiely boli zisťované Fisherovým exaktným testom na
hladine významnosti p = 0,05. Na fotografiách (F) a odtlačkoch (O) sa hodnotili tieto znaky a ich
kategórie: celkový tvar obrysu ušnice, profilovanie ušnice, proporcionalita ušnice k Frankfurtskej
horizontále, prítomnosť páskovitého helix, tvar tragu, vytvorenie a veľkosť antitragu, anthelix,
viditeľnosť crus helicis, viditeľnosť helix, spôsob zavinutia helix, stupeň zavinutia helix, stupeň
vytvorenia tuberculum Darwini, tvar incisura helicis anterior, incisura intertragica, tvar lobulus
auriculae, tvar fossa scaphoidea, tvar concha, tuberculum supratragicum a iné (obr. 1).
Obr. 1: Základné anatomické charakteristiky
vonkajšieho ucha: 1) crura anthelicis, 2) crus
helicis, 3) incisura anterior helicis, 4) tuberculum
supratracicum, 5) tragus, 6) meatus acusticus
externus, 7) incisura intertragica, 8) antitragus, 9)
lobulus auriculae, 10) sulcus auriculae posterior,
11) anthelix, 12) helix, 13) cavum conchae, 14)
cymba conchae, 15) scapha, 16) tuberculum
auriculae, 17) fosa triangularis, 18) helix (Van der
Lugt 2001)
Fig. 1: Basic anatomical characteristics of the
outer ear: 1) crura anthelicis, 2) crus helicis, 3)
incisura anterior helicis, 4) tuberculum
supratracicum, 5) tragus, 6) meatus acusticus
externus, 7) incisura intertragica, 8) antitragus, 9)
lobulus auriculae, 10) sulcus auriculae posterior,
11) anthelix, 12) helix, 13) cavum conchae, 14)
cymba conchae, 15) scapha, 16) tuberculum
auriculae, 17) fosa triangularis, 18) helix (Van der
Lugt 2001)
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Výsledky a diskusia
Pre fotografie a odtlačky pravej a ľavej ušnice sa vypočítalo percentuálne zastúpenie
jednotlivých morfologických foriem znakov.
V sledovanom súbore malo 23,33 % probandov trojuholníkovitý tvar ušnice kým 8,33 %
probandov malo obdĺžnikový tvar ušnice. Najčastejšie sa v súbore vyskytoval oválny tvar ušnice
(61,67 %), najmenej sa vyskytoval okrúhly tvar ušnice (6,67 %), a to u oboch pohlaví.
Od celkového profilovania ušnice závisí, ako sa na odtlačku prejavia sledované znaky.
Pri dobrom a strednom profilovaní ušnice sa na jej odtlačku prejaví väčšina sledovaných znakov,
zatiaľ čo pri slabo profilovanej ušnici sa na odtlačku bude vyskytovať len najdominantnejší znak.
V sledovanom súbore má dobré profilovanie ušnice 36,67 % probandov, pričom najčastejšie sa
vyskytovalo stredné profilovanie (51,67 %), a to u oboch pohlaví. Najmenej sa vyskytovalo slabé
profilovanie (11,67 %), ktoré sa častejšie vyskytovalo u mužov.
V sledovanom súbore sa najčastejšie vyskytovala súmerná ušnica (61,67 %), a to u oboch
pohlaví, pričom sa častejšie nachádzala u probandov, ktorí mali oválny tvar ušnice. Kraniálna
ušnica sa vyskytovala u 33,33 % probandov a častejšie sa vyskytovala u probandov
s trojuholníkovitým tvarom ušnice. Kaudálna ušnica sa v sledovanom súbore nachádzala najmenej,
a to len u 5 % probandov.
Páskovitý helix sa vyskytuje zriedka, čo sa potvrdilo aj v sledovanom súbore, nakoľko sa
nevyskytoval ani u jedného probanda a naznačený bol len u 5 % probandov, pričom sa vždy
vyskytoval na oboch ušniciach.
Crus helicis je na odtlačkoch ušnice viditeľný pri silnom tlaku u 91,67 % probandov,
pri strednom tlaku u 63,33 % probandov a pri slabom tlaku je vytvorený u 40 % probandov.
Z týchto výsledkov možno usúdiť, že so zvyšujúcim sa tlakom vzrastá počet odtlačkov, na ktorých
je crus helicis viditeľný. Na základe výsledkov môžeme usúdiť, že na vytvorenie tohto znaku
na odtlačku ušnice má tlak vplyv.
To, ktorá časť helix sa na podložku otlačí, závisí napríklad od toho, ako silne je zavinutý a či sa
na ňom nachádza tuberculum Darwini alebo náušnica, ale aj od vyvýšenia jednotlivých
morfologických štruktúr. So slabým tlakom sa najčastejšie odtlačila horná časť ušnice (najmä
u žien) a postupne s narastajúcim tlakom, narastal i počet odtlačkov, na ktorých bola viditeľný celý
helix. Jeho spodná časť sa nachádzala kvalitne odtlačená len v malom počte. Okrem vyššie
uvedených dôvodov to pravdepodobne môže byť spôsobené i tým, pod akým uhlom sa ušnica
pripája k hlave, alebo tým, že v spodnej časti ušnice absentuje chrupka, ktorá spôsobuje rozdielnu
pružnosť týchto častí. Je totiž známe, že na odtlačku sa najčastejšie nachádzajú štruktúry s hrubou
chrupkou. Na základe získaných výsledkov možno usúdiť, že na vytvorenie tohto znaku na odtlačku
ušnice má vplyv tlak.
Tab. 1: Bilaterálne rozdiely u mužov a u žien – spôsob zavinutia helix
Table 1: Bilateral differences in men and women – the form of helix folding
Muži – bilaterálne rozdiely
Ženy bilaterálne rozdiely
Spôsob zavinutia helix
p-hodnota
p-hodnota
0,1964
0,7961
Pravidelné
0,1964
0,7961
Nepravidelné
Spôsob zavinutia helix sa sledoval i na fotografiách. Zistilo sa, že ak sa hrbčeky, drobné ryhy
alebo zárezy vyskytujú na fotografiách, vyskytujú sa i na odtlačkoch a naopak. Na tomto základe
možno usúdiť, že na vytvorenie tohto znaku na odtlačku ušnice tlak nemá vplyv. Pri tomto znaku sa
vyskytli aj bilaterálne rozdiely (tab. 1). Ďalej sa zistilo, že so zvyšujúcim sa tlakom vzrastal počet
odtlačkov, na ktorých bolo zavinutie helix dobre viditeľné a zároveň klesol počet odtlačkov
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so slabým zavinutím helix. Možno teda usúdiť, že na vytvorenie tohto znaku na odtlačku ušnice má
vplyv tlak.
Zavinutie helix sa sledovalo aj na fotografiách, pričom sa v súbore najčastejšie vyskytovalo
stredné zavinutie (51,64 %), a to u oboch pohlaví, nasledovalo výraznejšie zavinutie (36,67 %),
ktoré bolo častejšie u žien, a najmenej zastúpené bolo slabé zavinutie (11,67 %), ktoré sa častejšie
vyskytovalo u mužov (20 %).
Nepreukázalo sa, že s narastajúcim tlakom je na odtlačkoch tuberculum Darwini výrazne
zreteľnejšie. Rovnako sa nepreukázalo, že so zvyšujúcim sa tlakom bude tuberculum Darwini
na odtlačku menej, prípadne vôbec viditeľné. Na základe tohto zistenia možno usúdiť,
že na vytvorenie tohto znaku na odtlačku ušnice tlak nemá vplyv.
Tuberculum Darwini má zreteľne vytvorené 6,67 % probandov na pravej ušnici, na ľavej ušnici
10 % probandov. Naznačené tuberculum Darwini na pravej ušnici má 21,67 % probandov, na ľavej
ušnici 25 % probandov. Z výsledkov vyplýva, že tuberculum Darwini sa častejšie vyskytovalo
na ľavej ušnici.
V sledovanom súbore sa najčastejšie vyskytovalo jedno tuberculum Darwini, ktoré sa
vyskytovalo na pravej ušnici u 25 % probandov a na ľavej ušnici u 33,33 % probandov. Dve
tubercula Darwini sa pozorovali u dvoch probandov mužského pohlavia (3,33 %). Tri tubercula
Darwini sa vyskytli len u jedného probanda, konkrétne jednej ženy (1,67 %).
Tuberculum Darwini bolo najčastejšie umiestnené na vnútornej strane helix, a to u 13,33 %
probandov na pravej ušnici a u 20,00 % probandov na ľavej ušnici. Priamo na helix bolo
umiestnené u 11,67 % probandov na pravej i na ľavej ušnici. Najmenej probandov malo tento
hrbček umiestnený na vonkajšej strane helix (3,33 %). Čo sa týka intersexuálnych rozdielov,
najčastejšie sa tuberculum Darwini vyskytovalo u žien na vnútornej strane helix (16,67 % pravá
ušnica, 26,67 % ľavá ušnica), zatiaľ čo u mužov sa najčastejšie nachádzalo umiestnené priamo na
helix (16,67 % pravá ušnica, 23,33 % ľavá ušnica). Z výsledkov možno dedukovať, že vplyvom
tlaku nedošlo k zmene umiestnenia tohto hrbčeka na odtlačku ušnice.
Tuberculum supratragicum je hrbček umiestnený nad tragom a niekedy je ho veľmi ťažké
rozlíšiť. Na odtlačku ušnice bude viditeľné najmä vtedy, ak tragus vyčnieva. Frekvencie a počty
tohto znaku sa so vzrastajúcim tlakom zvyšujú.
Incisura helicis anterior je na odtlačkoch ušnice viditeľná najčastejšie až pri silnom tlaku,
respektíve pri slabom tlaku sa na odtlačkoch u mužov, ale i u žien nevytvorila vôbec. Z toho
vyplýva, že tlak má výrazný vplyv na vytvorenie tohto znaku na odtlačku ušnice. Keďže tento znak
patrí medzi zriedkavejšie a má tiež rôzne tvary je vhodný na použitie pri identifikácii jedinca.
Na fotografiách sa častejšie vyskytoval oválny tvar incisura helicis anterior (60 %),
pričom častejšie sa vyskytoval u žien (76,67 %), zvyšok, teda 40 % probandov, mal tvar V, pričom
častejšie sa pozoroval u mužov (56,67 %).
Tragus je štruktúra s pomerne pevnou chrupkou, ktorá zvyčajne vyčnieva, a preto sa veľmi často
vyskytuje na odtlačkoch. Tragus sa môže vyskytovať v rôznych tvaroch, ktoré sú do istej miery
ovplyvnené prítomnosťou/neprítomnosťou tuberculum supratragicum. Na odtlačkoch pri slabom
tlaku sa tragus vyskytoval až u 70 % probandov, pri strednom tlaku u 86,67 % probandov
a pri silnom tlaku až u 95 % probandov. Zo získaných výsledkov možno usúdiť, že tlak nemá
signifikantný vplyv na otlačenie tohto znaku, a preto, nakoľko sa odlišuje nielen svojou veľkosťou,
ale aj tvarom, je vhodný na identifikáciu.
Tvar tragu sa sledoval aj na fotografiách, kde sa najčastejšie vyskytoval tvar okrúhly (58,33 %),
ktorý sa častejšie nachádzal u žien (66,67 %). Plochý tvar tragu sa v sledovanom súbore vyskytoval
najmenej (8,33 %), pričom tento tvar sa u žien nevyskytoval vôbec. Hrotnatý tvar tragu sa
vyskytoval u 33,33 % probandov, a to v rovnakom počte u mužov aj u žien.
Antitragus bol na odtlačkoch získaných slabým tlakom vytvorený u 91,67 % probandov,
pri strednom tlaku u 96,67 % probandov a pri silnom tlaku až u 98,33 % probandov, pričom
absentoval častejšie na pravej ušnici. Z výsledkov možno usúdiť, že tlak na otlačenie tohto znaku
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nemá významný vplyv, a keďže sa odlišuje nielen svojím tvarom, ale aj veľkosťou, je vhodný
na identifikáciu.
So zvyšujúcim sa tlakom vzrastal aj počet odtlačkov, na ktorých bola vytvorená incisura
intertragica. Je to spôsobené tým, že na odtlačku je viditeľná, len ak sa odtlačia i okolité štruktúry
(tragus a antitragus). Zároveň vyčnievajúci tragus alebo antitragus môžu spôsobiť to, že incisura
intertragica, respektíve jej dolná časť, sa neodtlačí. Z výsledkov možno dedukovať, že vytvorenie
tohto znaku na odtlačku ušnice závisí nielen od tlaku, ale aj od vyvýšenia jednotlivých
morfologických štruktúr na ušnici.
Na sledovaných fotografiách sa najčastejšie vyskytovala incisura intertragica tvaru U,
a to u 75 % probandov, tvar V sa vyskytoval u 25 % probandov.
Zo získaných výsledkov možno usúdiť, že na vytvorenie tohto znaku na odtlačku ušnice vplýval
tlak, nakoľko počet odtlačkov incisura intertragica spolu so zvyšujúcim sa tlakom vzrastal.
Najčastejšie sa na fotografiách vyskytovala stredne hlboká incisura intertragica, a to až
u 81,67 % probandov, hlboká u 18,33 % probandov, pričom plytká sa nevyskytla ani u jedného
z nich.
So stúpajúcim tlakom vzrastal i počet odtlačkov s malou šírkou incisura intertragica a zároveň
sa znižoval počet odtlačkov, na ktorých bola incisura intertragica široká. Je to spôsobené tým,
že pri silnejšom aplikovanom tlaku na ušnicu sa jednotlivé štruktúry, v tomto prípade tragus
a antitragus, viac priblížia, a teda incisura intertragica sa na odtlačku javí užšia. Na základe
dosiahnutých výsledkov možno vyvodiť, že tlak mal vplyv na odtlačenie tohto znaku.
V sledovanom súbore sa na fotografiách najčastejšie nachádzala incisura intertragica stredne
široká, a to u 60 % probandov, široká u 21,67 % probandov, kým najmenej sa vyskytovala incisura
intertragica úzka (18,33 %). Na odtlačkoch ušníc sa tvar anthelix posudzoval podľa toho, kam
smeruje jeho rameno, resp. jeho ramená. Ramená anthelix najčastejšie absentovali na odtlačkoch,
ktoré sa odoberali pri slabom tlaku, pričom ich prítomnosť sa spolu s narastajúcim tlakom
zvyšovala. Najčastejšie sa na odtlačkoch pri strednom tlaku u žien i u mužov vyskytoval anthelix
tvaru anterior, teda dolné rameno smerujúce k tvári. Pri silnom tlaku sa začali na odtlačkoch
vyskytovať dve ramená anthelix, konkrétne ramená tvaru superior (horné rameno smerujúce nahor)
a anterior. U jedného probanda, konkrétne u muža, sa však vyskytoval i anthelix tvaru anteriorsuperior-inferior (inferior – dolné rameno smeruje nadol), ktorý bol viditeľný i pri slabom tlaku
(obr. 2). Na základe získaných výsledkov môžeme dedukovať, že tlak má význačný vplyv
na vytvorenie ramien anthelix.

Obr. 1: Fotografia a odtlačok ľavej ušnice, anthelix tvaru anterior-superior-inferior
Fig. 1: Photo and print of the left ear, anthelix of the anterior-superior-inferior shape
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V sledovanom súbore fotografií mužov a žien sa vyskytoval väčšinou anthelix tvaru anterior
a superior, v jednom prípade anthelix aj s tvarom inferior. V súbore úplne absentoval anthelix tvaru
posterior (horné rameno smeruje dozadu).
Lobulus auriculae je štruktúra na ušnici, ktorá ako jediná nie je vystužená chrupkou, ale je
vystužená tukovým väzivom. Z tohto dôvodu sa vo väčšej miere neprezentoval na odtlačku
pri slabom tlaku. Jeho tvar bol rozoznateľný najčastejšie až pri strednom či silnom tlaku.
Na základe tohto zistenia môžeme tvrdiť, že tlak má vplyv na vytvorenie tohto znaku na odtlačku
ušnice.
V súbore fotografií sa najčastejšie vyskytoval oválny tvar lobulus auriculae, a to u 60 %
probandov, potom tvar trojuholníkovitý (18,33 %) a hranatý (16,67 %), pričom najmenej sa
vyskytoval tvar laločnatý (5 %).
Tvar fossa scaphoidea sa sledoval na odtlačkoch len v dolnej časti tejto štruktúry, teda v mieste
pri prechode na lobulus auriculae. Fossa scaphoidea sa pritom na odtlačku prezentuje, len ak sa
otlačia i štruktúry anthelix a helix. Nakoľko sa tieto štruktúry nachádzali na odtlačkoch pomerne
často, vo väčšine prípadov sa tvar fossa scaphoidea dal určiť. Široká fossa scaphoidea sa častejšie
vyskytovala pri slabom tlaku, kým úzka fossa scaphoidea naopak pri silnom tlaku. Z výsledkov
možno dedukovať, že so zvyšujúcim sa tlakom narastá počet odtlačkov, na ktorých je fossa
scaphoidea úzka, respektíve pri silnom tlaku dochádza k deformácii tohto znaku. Preto možno
tvrdiť, že na prezentáciu tohto znaku na odtlačku ušnice má tlak vplyv.
Concha je najhlbšia časť ušnice, a preto je na odtlačku viditeľná, len ak sa odtlačia i okolité
štruktúry, predovšetkým anthelix, antitragus, tragus a crus helicis. Častejšie sa concha neodtlačila
pri slabom a strednom tlaku, čo môže byť spôsobené tým, že u mužov sa častejšie vyskytovalo
slabé profilovanie ušnice, respektíve najdominantnejším znakom bola na odtlačku ušnice štruktúra
helix. Na základe tohto zistenia možno dedukovať, že tlak nemal výrazný vplyv na vytvorenie tohto
znaku.
Na fotografiách sa najčastejšie vyskytovala concha oválneho tvaru, a to u mužov (60 %), ako
i u žien (66,67 %).
Záver
Porovnaním jednotlivých morfologických charakteristík ušníc na odtlačkoch pri slabom,
strednom a silnom tlaku sa zistilo, že každá ušnica si zachováva na odtlačku svoje charakteristiky
a že pôsobením tlaku sa menili len niektoré znaky ušnice. Predovšetkým tlak ovplyvnil vytvorenie
týchto znakov crus helicis, zavinutie helix, ako aj to, ktorá časť helix bola na odtlačku ušnice
najlepšie viditeľná. Ďalej mal tlak vplyv na vytvorenie znakov tuberculum supratragicum, incisura
helicis anterior, incisura intertragica, lobulus auriculae, fossa scaphoidea a rovnako aj
na vytvorenie ramien anthelix. Vplyv tlaku sa nepreukázal, respektíve nezistil, pri znakoch
tuberculum Darwini, tragus, antitragus a concha. Tlak nemal vplyv ani na spôsob zavinutia helix,
ani na vytvorenie anthelix (okrem vytvorenia jeho ramien).
V danej štúdii sa potvrdilo, že páskovitý helix a viacpočetné tuberculum Darwini sú zriedkavými
znakmi, a preto sú vhodné ako identifikačné markery. Platí to aj pre prítomnosť individuálnych
zvláštností (materské znamienko, piercing) na ušnici a na odtlačku ušnice. Ďalej sa potvrdilo, že
najčastejšie sa na odtlačku ušnice vyskytovali helix, anthelix, tragus a antitragus. Tieto štruktúry sú
tiež veľmi vhodné na identifikáciu, nakoľko sa odlišujú nielen svojím tvarom, ale aj veľkosťou.
Pri štatistickej analýze bilaterálnych rozdielov v morfologických znakoch na ušnici, prípadne
na odtlačku ušnice, sa ani pri jednom pozorovanom tvare a kategórii nezistili žiadne štatisticky
signifikantné rozdiely.
Pri štatistickej analýze intersexuálnych rozdielov, respektíve rozdielov medzi ľavými a pravými
ušnicami mužov a žien, sa zistili pri znaku viditeľná časť helix tri štatisticky významné rozdiely.
Horná časť ušnice sa na odtlačku pri slabom tlaku vyskytovala u mužov na ľavej ušnici v 26,67 %
a na pravej ušnici v 20 %, pričom u žien sa vyskytovala na ľavej ušnici v 60 % a na pravej ušnici
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v 53,33 %. Pri strednom tlaku sa horná časť ušnice u mužov vyskytovala na pravej ušnici v 10 %,
pričom u žien sa vyskytovala na pravej ušnici v 43,33 %. Štatisticky signifikantné intersexuálne
rozdiely sa našli i pri znaku umiestnenie tuberculum Darwini a pri znaku tvar incisura helicis
anterior. Tuberculum Darwini umiestnené priamo na helix sa vyskytuje u mužov na ľavej ušnici
v 23,33 %, pričom u žien sa na ľavej ušnici nevyskytlo vôbec. Incisura helicis anterior tvaru V sa
vyskytovala u mužov na ľavej i pravej ušnici v 56,67 %, pričom u žien sa vyskytovala na ľavej
i pravej ušnici v 23,33 %.
Vyhodnotením fotografií a odtlačkov ušníc sa dospelo k záveru, že ušnica je štruktúra, ktorá
okrem charakteristických znakov obsahuje individuálne zvláštnosti a početné individuálne variácie
v modelácii svojich záhybov, ktoré sú pre každého jedinca jedinečné, a vďaka ktorým má veľkú
možnosť využitia nielen v kriminalistickej praxi, ale aj pri identifikácii všeobecne.
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