
Biologie dítěte

Kosti – kostra (skelet)

- dospělý – cca 206 kostí, dítě – cca 300
- 13 – 14% hmotnosti
- kosti dlouhé, krátké, ploché
- chrupavka, vazivo

Funkce:
opora
ochrana (orgánů)
tvorba krve
pohyb
ukládání minerálních látek

Spojení kostí:
srůst
pevnými vazy (lebka)
chrupavkou (páteř)
kloubní

Opěrná a pohybová soustava
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Kosti – kostra (skelet)

STAVBA:
Vznik kostí = osifikace 

– z vaziva nebo chrupavky
Novorozenec – většina kostry osifik.

Okostice – růst kosti do šířky
Kompakta – osteocyty a Havers. k.,

lamely
Spongióza – epifýzy dl. kostí, 

střed plochých kostí
- odpovídá tahu a tlaku

Kostní dřeň – krvetvorba (čv.)

Opěrná a pohybová soustava



Biologie dítěte

Onemocnění kostí

Zlomeniny – při špatném hojení „pakloub“ nebo deformity
Osteoporóza – starší lidi, ženy po přechodu

- důsledek dlouhodobé nehybnosti či dlouhé léčby kortikoidy
- rehabilitace, prevence – pohyb se zátěží
- léčba „nevyléčí“, spíš zastaví další vývoj

Záněty kostí – bakterie v kostní dřeni (u krve nebo po zranění)
- horečka, bolesti…, šíří se
- léčba antibiotiky, chirurgicky

Nádory kostí – patří k nejzhoubnějším
- často metastázy jiných ložisek

Křivice – nedostatek vit. D při vývoji u dětí (nedochází k mineralizaci)
- měknutí a deformity lebky, hrudníku, dl. kostí, poruchy chrupu
- podání vit. D, deformity však často zůstanou
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Onemocnění kloubů

Klouby – nejsložitější – koleno – také velmi namáhané – snadno zranitelné

Artróza – časté nezánětlivé onemocnění kloubů – poškoz. chrupavky
- nejvíce kyčle, kolena, páteř, drobné klouby rukou
- omezení hybnosti, bolest

Dna (=uratická artritida) – způsobena poruchou vylučování kys. močové
- záchvatovité projevy, často v noci – bolest a zarudnutí kloubu

(často palce u nohy)
- léčba antirevmatiky, správná životospráva (málo masa, ne alkohol)

Onemocnění páteře

Skolióza, plochá záda, kulatá záda, hyperlordóza,… - špatné držení těla, sezení…
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Svalová soustava

Opěrná a pohybová soustava

TYPY SVALŮ:

Hladké = útrobní svalstvo

- nelze ovládat vůlí
- řízena autonomními nervy a hormony
- tvoří stěny cév a orgánů (žaludek, střeva…)
- vřetenovité sval. buňky = MYOCYTY s 1 jádrem

Srdeční svalstvo = MYOCARD

- kombinace vlastností hladké i kosterní svaloviny
- jednojaderné sval. buňky se spojují v SYNCYTIE

→ trojrozměrná síť buněk

Příčně pruhované = kosterní svalstvo

- ovladatelné vůlí
- slouží k pohybu těla
- svaly hlavy a končetin, také bránice, jazyk, hltan…
- mnohojaderná svalová vlákna

Hladká sv.

Srdeční sv.
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Příčně pruhované svalstvo

Opěrná a pohybová soustava

SVAL
- svalové bříško - schopnost smrštění 

iniciované elektrickým impulsem
- šlachy a vazy - přichycují sval ke kosti

Svalová vlákna - délka až 40 cm
- tvořená 1 mnohojadernou buňkou
- uspořádaná do snopečků a snopců

Čím více sval. vláken, tím větší objem i síla svalu. 

Svalové vlákno se skládá z tzv. myofibtril, které 
pod mikroskopem vypadají příčně pruhované. 

Příčné pruhování je způsobené pravidelným 
střídáním bílkovin aktinu a myosinu, 
které jsou nejzákladnější strukturou svalu.
Zasunutí těchto dvou látek do sebe znamená 
zkrácení jednotlivých úseků svalového vlákna 
a v důsledku smrštění celého svalu.

- spotřeba ATP, nutná přítomnost Ca-iontů
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Svalová soustava

- přibližně 600 svalů
– ženy - 25% hmotnosti těla
– muži – až 40% hmotn. těla
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Dalšími strukturami ve svalu jsou cévy (žíly a tepny) dopravující do svalu 
kyslík, energetické látky (glykogen, cukry) a stavební látky (bílkoviny) 
potřebné pro stavbu a opravy poškozeného svalu. Ze svalu pak odvádějí 
nepotřebné látky jako třeba kyselinu mléčnou, vznikající při svalové práci jako 
odpadní látka způsobující únavu.

Přenos elektrických impulsů mají za úkol nervové dráhy. Pomocí nervů je 
sval ovládán a provádí takovou činnost, jakou potřebujeme.
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Porucha svalové funkce

- nečinností
- přerušením nervového spojení
- chorobnými procesy ve svalu

PLEGIE – úplné ochrnutí svalů
PARÉZA – částečné ochrnutí
HYPERKINÉZY – mimovolní pohyby, které ruší volní nebo reflexní pohyb 

= tremor, spazmy, tiky

SVALOVÁ DYSTROFIE – postupné ochabování svalstva
- zapříčiněna mutací genu pro bílkovinu dystrofin

- Duchennova SD – nejčastější (1 z 3000 chlapců)
- netvoří se dystrofin, dožívají se 13-19 let

- Beckerova SD – mírnější, málo dystrofinu, kolem 7 let přestávají chodit
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Vývoj kostry u dětí
KOSTRA: novorozenec – chybí lamelózní struktura kompakty i dřeňové dutiny

- dále osifikace a přestavba vnitřní struktury
- 2 roky – stavba kostry jako u dospělého 
- do 12 let ale pokračuje přestavba (hl. úpony šlach a klouby)

ZAKŘIVENÍ PÁTEŘE – naznačeno již u plodu, fixuje se v 6-7 letech 
(bederní lordóza až v pubertě)

- krční lordóza – vzpřimování hlavy
- bederní lordóza – stoj
- hrudní kyfóza – kompenzace lordóz

LEBKA: novorozenec – tenké a pružné kosti 
- spongióza se tvoří až od 6. měsíce
- chybí dutiny (2 roky – malé základy dutin)
- kosti nesrostlé – vazivové pruhy – lupínky (fontanely)

- schopnost snášet tlak při porodu
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Vývoj svalů u dětí

5. měsíc těhotenství – první pohyby, které už matka cítí
novorozenec – všechny svaly tvarově vyvinuty, 

nejsou schopny plného výkonu,
CNS teprve dozrává

děti – velký obsah vody (82%), snadno se unaví, 
obsah vody postupně klesá a roste obsah bílkovin

předškolní věk – vývoj hlavně velkých svalů
6. rok věku – rozvoj malých svalů a jemné motoriky
mladší školní věk – pozvolný vývoj a zdokonalování
starší školní věk – svalstvo mohutní a zpřesňuje se koordinace, 

zpevnění vaziv. aparátu, dokončení osifikace
období pohlavního dospívání – u chlapců velký rozvoj svalstva 

! strava bohatá na bílkoviny
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