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Růst

• u člověka dlouhé 
růstové období

• možnost negativního 
ovlivnění 

environmentáními
faktory



Sendvičový model růstu



Růst dítěte

Genetický 
růstový 

potenciál

až 80 %

Environmentální 
faktory

- zdravotní stav

- pohybová aktivita
- výživa
- psychický stav
- denní režim

min. 20 %

Hormonální 
regulace



Hlavní exogenní stimulant (inhibitor) růstu

• do 1. roku života = výživa
• nutriční osa regulace růstu

• glykémie – inzulin – IGF-1

• od 2. roku = pohybová aktivita
• komplexní působení

• osa růstový hormon – IGF-1
• mikrostruktura kostí, denzita

• stimulace proliferace v růstových zónách

• fixace skeletálních struktur 

• komplexní ovlivnění hormonální regulace růstu

• atd.



Karlbergův ICP model růstu

Inzulin-IGF-1

GH-IGF-1

LH,FSH-estrogeny/testosteron



Zvyšování výšky (růst) – zvyšování hmotnosti

• zachování proporcionálního vztahu

• poměr komponent tělesného složení na 
celkové hmotnosti 

% tuku / aktivní tělesné hmoty 



?

BMI shodné



Studie českých předškolních dětí
2013-2018

• 7 MŠ Praha a okolí, 3 mimopražské

• 834 dětí (421 dívek, 413 chlapců)

• komplexní studie tělesných znaků a testování 
motorických dovedností

• konfrontace s referenčními daty z r. 1990 
(Bláha, P. et al.: Antropometrie českých předškolní dětí ve věku od 3 do 7 let. Praha 1990.)



Výsledky studie



Porovnání tělesného složení (metoda podle Matiegky)

MŠ 2013-2018 / předškolní děti 1990



Změna v distribuci tuku

• u obou pohlaví trunkální predilekce

vysoké metabolické riziko!



Změna tloušťky kožních řas (v mm)

předškolní děti 4-6 let, soubor 1990/2018
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Současný životní styl

• nedostatek pohybu od raného dětství

• epidemie HYPOKINEZE

• závažné důsledky pro fyzické i psychické 
zdraví dítěte



Důsledky hypokineze

• zvyšování prevalence nadváhy a obezity

• zjevná i latentní forma

• nadměrný rozvoj tukové tkáně



Endokrinní aktivita tukové tkáně

Přímá hormonální 
produkce:

leptin
adiponektin

rezistin
visfatin

Tvorba z prekurzorů:

estrogeny

Ovlivnění pubertálního vývoje



Puberta u dívek s vyšším % tuku

• dřívější nástup

• aktivace gonadální osy

• obraz centrální 
(před)časné puberty

• možný překotnější 
průběh

• izosexuální směr vývoje



Puberta u chlapců s vyšším % tuku

• určující je receptorová 
citlivost na estrogeny

• dřívější nástup

• adipózní estrogenizace BEZ 
aktivace gonadální osy

• obraz periferní (před)časné 
puberty

• možný překotnější průběh

• heterosexuální směr vývoje -
feminizace



Důsledky hormonální aktivity tukové tkáně

• dřívější nástup puberty

• zkrácení etap pubertálního spurtu

• urychlení uzávěru epifyzárních růstových 
štěrbin

snížení finální výšky vůči genetické 
růstové dispozici



Vliv tukové tkáně na pohlavní vývoj chlapců 
(gonadální hormonální osu)

• Centrální inhibice 

• na úrovni 
hypofýzy/hypotalamu

• leptin

• Periferní konvergence

testosteronu (androstendionu) 

na  estrogeny (estron)

• aromatáza

hypogonadismus, 
hypogenitalismus, 

snížení fertility



Feminizace postavy

• Gynekomastie – indikátor citlivosti na 
estrogeny



estrogenizace

Změny v
růstu pánve



Profil růstu pánve (bikristální šířka)

intersexuální rozdíl 



Profil růstu mužské pánve (bikristální šířka)

dle % tuku



Relativní šířka mužské pánve
(bikristální šířka/výška) dle % tuku v pubertě



Vztah relativní šířky mužské pánve
k poměru testosteron/estradiol



Shrnutí

• aktuální životní styl (hypokineze + nesprávné 
stravování) – negativní vliv na růst a vývoj 
dítěte

• fenomén skryté (latentní) obezity

• změny v pubertálním vývoji dítěte
• snižování věku biologické zralosti u dívek

• poruchy pohlavního dospívání u chlapců

• snižování výšky postavy (zejména u dívek)

• feminizace postavy u chlapců



Děkuji za pozornost
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