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Zdraví a nemoc



� Co je podle vás zdraví a co je nemoc?



Zdraví

� Stav homeostázy, rovnováhy uvnitř organismu.
� Dynamický stav organismu podmíněný 

biologicky, psychicky i sociálně. Stav 
vyrovnanosti, vyváženosti, zdatnosti, výkonnosti 
organismu. 

� Stav úplného blaha, pohody – biologické, 
psychologické, sociální.

� Proces – aktivní, dynamický, překonávání vlivu 
velkého počtu patogenních faktorů a jimi 
vyvolávaných menších a větších poruch, denní 
boj překonávání rizik, směřování k optimálnímu 
rozvoji schopností organismu.



Determinanty zdraví

= faktory, které ovlivňují zdraví (vnější a vnitřní)

Vnější (ty, které můžeme ovlivnit): 
� životní styl
� kvalita životního prostředí
� úroveň zdravotnictví a kvalita zdravotní péče

Bylo zjištěno, že životní styl má ze všech vnějších 
faktorů největší vliv.



Prevence

� Zdravý životní styl
� Zdravá výživa
� Pravidelné preventivní prohlídky u lékaře

� Včasné vyhledání lékaře v případě zdravotního 
problému



Zdraví nejvíce poškozuje:
� Kouření
� Nadměrné konzumování alkoholu
� Zneužívání drog
� Nesprávná výživa
� Nízká pohybová aktivita
� Nadměrná psychická zátěž
� Rizikové sexuální chování



Nemoc

� Narušení rovnováhy mezi organismem a 
prostředím. 

� Porušení schopnosti organismu aktivně se 
přizpůsobit změnám prostředí.

� Boj se škodlivinou, příčinou, poruchou 
vyvolávající onemocnění.

� Překročení adaptačních schopností –
přizpůsobivosti, narušení rovnováhy – celkový 
nesoulad orgánových funkcí.



Příčiny nemocí
�zevní: fyzikální, chemické, mikrobiální, 
psychogenní

�vnitřní: dispozice, rezistence, genetická zátěž 

Patologická změna vzniká na úrovni buněčné a 
následně dojde k morfologickým změnám a 
klinickým projevům onemocnění. Důležité pro 
klinickou praxi je tyto projevy včas rozpoznat a 
vědět co je jejich příčinou a jaké je jejich 
nebezpečí.



Rozdělení nemocí

Akutní x chronické

Akutní: úrazy, infekční onemocnění
Chronické: choroby dědičné či s vrozenou 

dispozicí, infekční onemocnění

Jakým způsobem ovlivňují život člověka, je v 
tom nějaký rozdíl?



Podstatné p říznaky 
onemocn ění

� Bolest hlavy 
� průjem, zácpa, zvracení
� bledost 
� problémy se spaním 
� vyrážka
� pocení 
� zrychlené nebo přerývané 

dýchání, sípání 
� krev v moči
� ospalost až ztráta vědomí

� křeče 
� krvácení 
� intenzivní bolest břicha 
� neostré vidění 
� odmítání potravy, 

tekutin 
� neklid 
� apatie 
� horečka 
� puls – nepravidelný 

zpomalený, zrychlený



Vývoj pé če o zdraví

Péče o zdraví přímo závisí na 
celkovém vývoji společnosti. 
Od počátku dějin lidstva 
sledujeme využívání 
léčebných účinků živé i neživé 
přírody, psychického 
působení. 

I u šimpanzů bylo pozorováno 
užívání bylinek jako léku. 



Vývoj pé če o zdraví

� Starověké Řecko a 
Řím: osobní hygiena, 
hygiena životního a 
pracovního prostředí 
(vodovody, kanalizace, 
lázně, zdravotní dozor, 
tělesné cvičení, sport, 
znalosti anatomie a 
fyziologie, vzdělávání). 



Vývoj pé če o zdraví

� Středověk: úpadek, 
pověry, zhoršení 
hygieny, epidemie, 
zákaz pitvy, hledání 
elixíru života, 
kamene mudrců, ale 
i první špitály. 

Mandragora officinalis



Vývoj pé če o zdraví
� Novověk: postupné zlepšení zdraví, každý má 

nejen právo na zdraví, ale i povinnost se o své 
zdraví sám starat. Lékařská péče na vysoké 
úrovni a dostupná všem (v rozvinutých zemích).



Péče o zdraví u nás

Jak byste charakterizovali péči o zdraví u nás z 
hlediska:

� Dostupnosti péče a léků
� Přístupu občanů
� Přístupu lékařů



Slabiny západní medicíny

� Chybí celostní přístup
� Nedostatečná komunikace s pacientem
� (Ne)objednávání, nedodržování časů

� Obrovská závislost na lécích – chybí propojení s 
alternativními metodami

� Pacient není zapojen do léčby

Napadá Vás něco dalšího?



Psychosomatika

� Zabývá se pacientem jako celou osobou. 
� Chybný názor: psychosomatický pacient  má 

primárně nějaké duševní trápení a jeho 
následkem trpí sekundární tělesnou poruchou.

� Nikdy není nemocná jen duše nebo jen tělo. 
� K léčení psychosomatických zdravotních obtíží je 

třeba komplexní, tzv. celostní p řístup 
k pacientovi , při němž se spojí specialisté 
z různých oblastí somatické medicíny, 
psychologie a psychiatrie. 



Alternativní medicína

� = jiná medicína, než naše, „západní medicína“
� lékařské praktiky, které nespadají pod konvenční 

medicínu 
� Ve Spojených státech například většina praktikované 

medicíny je konvenční, ale ve světě je 70 až 90 % 
zdravotní péče poskytováno praxí, které je považována 
za alternativní.

� Některé nejsou podepřené vědeckým výzkumem, který 
by hodnotil bezpečnost a účinnost.

� Některé alternativní postupy mají nebezpečné vedlejší 
účinky. 

� Lidé, kteří používají alternativní terapii, mohou prospěch, 
který nabízí vědecky podložená léčba, využít opožděně 
nebo tuto příležitost zcela promeškat.



Některé formy a. m. 

� Akupunktura 
� Aromaterapie
� Chiropraxe

� Lidové lékařství
� Bylinná léčba

� Homeopatie

Máte s některou z nich osobní zkušenost?
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Zdravá výživa a pitný režim



Výživa – proteiny

� Proteiny by měly tvořit 10-15% z celkového 
energetického příjmu.

� Nadbytek proteinů: hrozí osteoporóza. 
� Zdrojem proteinů jsou kromě masa také ořechy, fazole, 

celá zrna obilovin, sója.
� Riziko živočišných proteinů: příjem tuků. Příjem bílkovin 

kravského mléka v dětském věku může u citlivých 
jedinců vyvolat vznik diabetu 1. typu.

� Sója obsahuje bílkoviny, které mohou nahradit bílkoviny 
živočišné, a také řadu zdraví prospěšných látek 
(fytoestrogeny, přírodní formy vitaminu E – tokoferoly a 
tokotrienoly).





Sacharidy

� Jednoduché cukry, škroby i vláknina.
� Každá skupina působí jinak na změny hladiny 

krevního cukru.

� Teorie glykemického indexu





Tuky

� Jsou zdrojem energie, esenciálních mastných kyselin a 
vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K) 

� Doporučené množství: 30% denního energetického 
příjmu.

� Obsahují více než dvakrát více energie než bílkoviny a 
sacharidy.

� Živočišné tuky obsahují cholesterol, ale hlavně 
rozpuštěné cizorodé látky (polychlorované bifenyly, 
rozpouštědla, hormony, léky).

� Rizikové potraviny: tučné maso, uzeniny, sladkosti.



Potravinové dopl ňky

� V současné době je známo asi 50 esenciálních živin: 
vitaminů, minerálů, esenciálních mastných kyselin a 
aminokyselin. 

� K tomu existuje množství tzv. podpůrných doplňkových 
potravinových faktorů (Coenzym Q-10, L-karnitin, g-
linolenová kyselina), některé neesenciální aminokyseliny , 
které sice nejsou esenciální, protože je organismus může 
vytvářet sám, ale které hrají významnou roli v udržení 
zdravých životních funkcí.

� Strava v průmyslově vyspělých zemích neobsahuje 
dostatečná množství živin určujících kvalitu stravy. 

� Některé doplňky byly přeřazeny mezi léčiva: bioflavonoidy, 
extrakt z Gingko biloba,…



Vitaminy

� Výzkumy prokázaly, že vitaminů má nedostatek jak 
civilizovaná populace, tak některé populační skupiny 
v rozvojových zemích.

� Je to způsobeno konzumací průmyslově 
zpracovaných potravin a nedostatečnou spotřebou 
čerstvé zeleniny a ovoce, celozrnných obilovin, 
semen a ořechů. Vliv má také užívání některých 
léků, které způsobují poruchy trávení a snižují 
využitelnost vitaminů a minerálních látek. 



Minerální látky

� V naší populaci je nedostatek především 
jódu, zinku a selenu.



Funkční potraviny

� Potraviny obohacené o látky zdraví prospěšné nebo 
přímo potraviny se specifickým složením. Jsou 
připraveny s konkrétním cílem řešit specifické 
výživové nároky nebo zdravotní stav.

� Kysané mléčné výrobky, výrobky se zvýšeným 
obsahem vlákniny, speciální tuky.



Alternativní výživové styly

Vegetariánství a jeho formy

�Lakto-ovo vegetariánství
�Lakto vegetariánství
�Ovo vegetariánství
�Veganství
�Frutariánství. 
�Vitariánství
�Syrové veganství
�Makrobiotika



Druhy diet, které jsou pouze částečně 
vegetariánské:

�Pesco-pollo vegetariánství
�Pesco vegetariánství 
�Flexitariánství 
�Freeganství



Výživa podle krevních skupin

Dr. D’Adamo sledoval typologii různých národů a 
individuální odlišnosti dané krevní skupinou. Testoval různé 
potraviny a zjišťoval, které potraviny jsou vhodné či 
nevhodné pro tu kterou krevní skupinu. 

�0…konzument masa, ryb, zeleniny, ovoce; omezovat 
obilná zrna, fazole a luštěniny 
�A…vegetarián, konzument zeleniny, tofu, mořských 
produktů, obilných zrn, fazole, luštěniny, ovoce
�B…vyvážený všežravec, konzumuje maso (ne kuře), 
mléčné výrobky, obilná zrna, luštěniny, zeleninu, ovoce
�AB…smíšená strava, s mírou konzumuje maso, mořské 
produkty, mléčné výrobky, tofu, fazole, luštěniny, obilná 
zrna, zeleninu, ovoce 



Zónová dieta

� Hlavní myšlenkou je snížení sacharidů.
� Doporučuje 30% bílkovin, 30% tuků, 40% 

sacharidů
� Toho prakticky nejde dosáhnout – 100g 

syrového masa obsahuje jen 20% bílkovin, 
80 kg muž by musel denně sníst 1kg masa a 
0,5 kg tvrdého sýra. 



Dělená strava

� Potraviny jsou rozděleny do skupin, z nichž 
některé se spolu mohou kombinovat, jiné ne. 

� Neutrální potraviny (je možné kombinovat 
libovolně s potravinami obou dalších skupin)

� Sacharidy nebo také uhlovodany (je 
možné kombinovat s neutrálními potravinami)

� Bílkoviny (je možné kombinovat s 
neutrálními potravinami) 

� Zakázané potraviny



Pitný režim

� Člověk denně vyloučí asi 2.5 litru tekutin.
� 1/3 si vyrobí tělo samo, v potravě přijmeme asi 900 

ml a zbytek musíme doplnit ve formě tekutin.
� Dostatek tekutin zajišťuje látkovou výměnu a dobrou 

funkci ledvin, umožňuje plnou výkonnost všech 
ostatních orgánů, tělesných i duševních funkcí a v 
neposlední řadě podporuje normální vzhled 
pokožky.



Příznaky dehydratace

� bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické 
a duševní výkonnosti včetně poklesu 
koncentrace

� Ztráta tekutin na úrovni 2 % tělesné hmotnosti 
představuje ztrátu až 20 % výkonu.

� Při 5 % dehydrataci již hrozí přehřátí, oběhové 
selhání a šok.



Příznaky dehydratace

� Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin, může mít 
za následek opakované bolesti hlavy nebo zácpy, 
může docházet k poruchám funkce ledvin a vzniku 
ledvinových a močových kamenů, zvyšuje se riziko 
vzniku infekce močových cest, zánětu slepého 
střeva, některých druhů rakoviny (např. rekta a 
močového měchýře) i kardiovaskulárních chorob. 



Kolik pít?

� To je hodně individuální 
� Nečekat na žízeň
� Příznakem nedostatku tekutin je také sucho v ústech, 

oschlé rty a jazyk,malé množství tmavě žluté moči, 
tendence k zácpě, škytavka při jídle, tlak v okolí žaludku 
nebo suchá pokožka. 

� Naopak příznaky nadbytku tekutin jsou: časté močení 
(zvláště v noci), klidové pocení v normálních teplotních 
podmínkách, vlhké ruce či nohy, bolestivost bodu vzadu 
uprostřed lýtka (při stisku prstem).

� Stálý nadbytek tekutin není pro organismus zdravý, 
dochází tím k přetěžování ledvin a srdce.



Co pít?

Vhodné nápoje

Čisté vody, vodou ředěné ovocné a zeleninové 
šťávy, neslazené a ne moc silné čaje nebo nápoje 
z praženého obilí

Podmíněně vhodné nápoje

Minerální vody středně a silně mineralizované.

Nevhodné nápoje

Limonády, kolové nápoje, ochucené minerální 
vody, energetické nápoje, nektary.
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Biologické základy zdravého 
rodičovství



Biologickým základem rodičovství je 
především genetická výbava rodičů, 
jejich zdraví a životní styl.

O zdraví a životním stylu jsme si 
vykládali v předchozích částech, nyní 
přijde na řadu genetika…



Genetika

� Název genetika pochází z latinského genus (rod) a 
zavedl ho roku 1906 William Bateson.

� Počátky genetiky však sahají až do starověku.
� V roce 1865 Johann Gregor Mendell na základě 

svých pokusů s křížením hrachu popsal a vysvětlil 
základní zákonitosti, jimiž se řídí přenos dědičných 
znaků. 

� Ve druhé polovině 20. století byla popsána struktura 
nukleových kyselin a objeven jejich klíčový význam 
pro přenos genetické informace.



� Genetika je věda o dědičnosti a proměnlivosti 
živých organismů.

� Dědičnost je schopnost organismů vytvářet 
potomky se stejnými nebo podobnými znaky. 

� Proměnlivost, variabilita, je odlišnost jedinců 
jednoho druhu, rozdílná schopnost reagovat 
na podmínky vnějšího prostředí. Je 
způsobena působením faktorů vnějšího 
prostředí nebo genetickými vlivy.



Molekulární základy d ědičnosti

� 1953 – Watson a Crick uveřejnili svůj objev 
molekulární struktury DNA, o níž se od roku 1944 
vědělo, že je nositelkou dědičnosti. Pojem gen tak 
ke svému funkčnímu významu (gen pro určitý znak) 
získal i svůj biochemický obsah.

� DNA – nositelka dědičné informace, pouze u RNA 
virů je to RNA. 

� DNA má strukturu dvoušroubovice. Je to jakýsi 
žebřík, jehož osy tvoří řetězec, ve kterém se střídá 
cukr a fosfát. Příčky tvoří dvojice bází, které jsou 
k sobě komplementární: adenin s thyminem a 
guanin s cytosinem. 



fosfát

fosfát

fosfát

fosfát

fosfát

fosfát

cukr cukr

cukr cukr

A T

G C





Trojice bází tvoří kodóny, jež kódují určitou 
aminokyselinu.

Gen je určitý úsek na molekule DNA, který kóduje 
určitý znak (bílkovinu,…). 

Tento úsek se přepisuje do mRNA a ta se překládá 
do pořadí aminokyselin v bílkovině.

Tomuto postupu odpovídá Centrální dogma:
DNA ↔ RNA→ bílkoviny



Chromozom

� Chromozom je složen z hmoty zvané chromatin.
� Každý druh organizmu má přesný počet a druh svých 

chromozomů. Tento stav se nazývá karyotyp.
� Lidský karyotyp se skládá ze 46 chromozomů. 

Vyšetřování chromozomů
� se věnuje cytogenetika. Buňky se uvedou do mitotického 

dělení, které se zastaví v metafázi. Po zhotovení 
mikrofotografie se sestavuje karyotyp člověka. 



Pohlavní 
chromozomy X a Y



Mutace
� = nahodilé změny ve struktuře DNA 
� m. spontánní. 
� m. indukované 
� mutace mohou být pozitivní, neutrální i negativní (svého 

nositele znevýhodňují, některá může být i letální – přináší 
smrt)

Mutagenní faktory:
� fyzikální: krátkovlnné záření ionizující i neionizující, 

tepelný šok, ultrazvuk
� chemické: je jich obrovské množství, alkylační činidla, 

deaminující činidla (dusitany), nitrosloučeniny, arsen, nikl, 
mangan…80% mutagenů působí zároveň karcinogenně. 



Pohlavní a nepohlavní 
rozmnožování

Nepohlavním rozmnožováním se rozmnožují jednobuněčné 
organismy a rostliny (především nižší) a nižší 
živočichové. 

� Nový jedinec vzniká z oddělené části rodičovského 
organismu a je s ním geneticky shodný. Množina 
geneticky shodných organismů se nazývá klon.

� = buněčné dělení, rozmnožování výtrusy a vegetativními 
orgány.

Pro pohlavní rozmnožování organismy obvykle tvoří 
specializované pohlavní orgány, v nichž se tvoří pohlavní 
buňky, gamety.



Určení pohlaví

Negenetické mechanismy determinace 
pohlaví 

� jsou v biologii popsány v celé řadě forem, zejména u 
nižších živočichů 
� převážně spočívají ve vlivu faktorů vnějšího prostředí 
na diferencující se indiferentní základ pohlaví 
� teplota, světlo, pH a další



Genetické mechanismy determinace pohlaví

� jsou obecně založeny na existenci specifických 
genů, faktorů nebo pohlavních chromozómů, které 
se u jednotlivých pohlaví liší



Chromozómová teorie 
determinace pohlaví

Podle této teorie je pohlaví jedince determinováno 
komplexem pohlavních chromozómů u samce a 
samice.

�pohlaví homogametní, které má v somatických 
buňkách genotypické založení pohlavních 
chromozómů XX 
�pohlaví heterogametní XY. 



Pohlavní typy

Základní typy jsou dva: 
a) Typ Drosophila (savčí) 
� U tohoto typu homogametní je pohlaví samičí (XX) a 

heterogametní pohlaví samčí (XY). setkáváme se s ním 
u savců a většiny ryb, u dvoukřídlého hmyzu a také u 
dvoudomých rostlin. 

b) Typ Abraxas (ptačí) 
� V tomto případě je homogametní pohlaví samčí (XX) a 

heterogametní samičí (XY). Tento způsob 
chromozómové determinace pohlaví je charakteristický 
pro ptáky, některé ryby a plazy, některé řády hmyzu 
apod. 



Základy genetiky člov ěka 

Metody výzkumu

� Molekulárně genetický výzkum
� Cytogenetické vyšetření – vyšetřování karyotypu
� Vyšetřování fenotypů
� Výzkum dvojčat
� Výzkum rodokmenů
� Výzkum populací = biometrické statistické metody



Dědičné choroby

Podle podílu dědičnosti lze rozlišit dvě skupiny 
dědičných chorob:

�Choroby s d ědičnou dispozicí – genotyp 
podmiňuje náchylnost k určité chorobě, která se 
projeví pokud se přidají ještě faktory vnějšího 
prostředí.
�Vlastní d ědičné choroby – jejich příčinou je 
specifická genetická mutace



Choroby s d ědičnou dispozicí

Choroba vzniká spolupůsobením genetické dispozice 
a daného vnějšího činitele. Těmto chorobám lze 
předcházet, a to tím, že se vyhneme spouštěcímu 
činiteli.
- inf. choroby, alergie, neurózy, vředy, cukrovka 1. i 2. 
typu



Vlastní d ědičné choroby

Jsou způsobeny genovými či chromozomovými
mutacemi, vnější prostředí na ně nemá vliv, dnes 
je známo asi 7000 dědičných chorob.



a) Autozomální choroby

dědí se bez ohledu na pohlaví

1)molekulární choroby1)molekulární choroby - chybný gen �
neschopnost tvorby funkční bílkoviny(enzym, 
hormon)� ztráta určité metabolické funkce

� vrozené poruchy intermediárního metabolismu 
bílkovin:

fenylketonurie, alkaptonurie, cystinurie, tyrosinosis, 
coeliakie



(Molekulární choroby)

� poruchy metabolismu sacharidů:- glykogenózy = 
porucha zpracování glykogenu

� poruchy metabolismu steroidů



(Další autozomální choroby)

2) srůsty prst ů
3) víceprstost = polydaktylie - výskyt jako samostatná 

anomálie(� operativní odstranění)nebo jako 
součást různých syndromů; dědí se dominantně

4) krátkoprstost = brachydaktylie - články prstů 
zkrácené nebo chybí (na nohou i rukou), zkrácení 
holeních a pažních kostí



5) cheilopalatoschisis = rozštěpy - patra a rtů -
častěji postiženi muži; více postižena levá strana 
než pravá, rozpolcen ret,patro a čelist -jednotlivě 
nebo v různých kombinacích ( u nejtěžších případů 
ještě jiné vrozené vady)

6) Downův syndrom = mongolismus - trisomie
21.chromozomu(3x) 

(Další autozomální choroby)



7. Cystická fibróza - hlen ucpává průdušky a vývodné
cesty pankreatu, dráždivý kašel, narušení trávení, 
poruchy růstu a vývoje

(Další autozomální choroby)



b) Gonozomální choroby

1) hemofilie = chorobná krvácivost - neschopnost 
syntetizovat jeden z faktorů srážení krve,  1.projevy 
bývají snadno vznikající hluboké svalové a 
mezisvalové hematomy, krvácení do kloubních 
pouzder

2) Daltonismus – barvoslepost, obvykle neschopnost 
odlišovat červenou a zelenou barvu





(Gonozomální choroby)

3) Duchennova svalová dystrofie
� = ochabování svalstva 
� nejčastější ze svalových dystrofií (1 chlapec na 3000 

narozených) 
� dožívají se 13-19 let, kdy ochabují dýchací svaly a 

srdce 
� mírnější varianta = Beckerova SD 
� Příčina: mutace genu pro bílkovinu dystrofin



(Syndromy s jiným po čtem pohlavních 
chromozom ů)

4) Turner ův syndrom - chybí jeden chromozom X �
žena XO 

55) Klienefelter ův syndrom = XXY nebo XXXY 

6) syndrom XYY = supermale = supermuž, nadsamec

7) syndrom XXX nebo XXXX = superfemale = 
superžena, nadsamice


