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XENOBIOTIKÁ A ICH PODIEĽ NA 
ETIOPATOGENÉZE NIEKTORÝCH 

OCHORENÍ V DETSKOM VEKU

Ľubica JAKUŠOVÁ, Aurel DOSTÁL

Súhrn: Pri hodnotení výživy človeka sa vo všeobecnosti kladie dôraz predovšet-
kým na jej energetickú a biologickú hodnotu. V posledných rokoch sa vedci zaujímajú 
o výživu aj z aspektu  možnej kontaminácie xenobiotikami. Mimoriadna pozornosť sa 
venuje predovšetkým kvalite výživy  v detskom veku. V príspevku autori  uvádzajú  niek-
toré zdravotné dôsledky prívodu toxických látok potravou v jeho jednotlivých vekových 
obdobiach, s dôrazom na mykotoxíny. 
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Úvod
Výživa už od prvých dní života jedinca významne ovplyvňuje jeho zdravie aj 

v ďalších rokoch. Má vplyv na prevenciu alebo vznik akútnych a chronických ochorení. 
V súčasnosti pribúdajú početné štúdie týkajúce sa účinkov toxických látok v environ-
mente na organizmus človeka. 

Väčšina xenobiotík sa v ľudskom organizme metabolizuje za možného vzniku 
neúčinných detoxikačných produktov, alebo aj toxickejších látok s mutagénnym, kan-
cerogénnym, nefrogénnym, imunotoxickým účinkom. 

Absorpcia, distribúcia, metabolizmus a exkrécia xenobiotík  v organizme je iná 
u detí  ako u dospelých jedincov. Kľúčovým faktorom v ich rozdielnom  pôsobení je aj 
rozdielna senzitivita receptorov, maturácia tkanív, gastrointestinálna motilita, nezrelosť 
biotransformačných procesov, zloženie črevnej mikroflóry, a tiež  membránová per-
meabilita, renálna exkrécia glomerulárna filtrácia, tubulárna resorpcia. Okrem toho, so 
zreteľom na telesnú hmotnosť, deti prijímajú väčšie množstvo potravy ako dospelý člo-
vek.   Preto reakcie sa u nich môžu líšiť nielen samotným priebehom, ale aj intenzitou. 

Imunitný systém a xenobiotíká
Hlavným následkom negatívneho pôsobenia xenobiotík na imunitný systém je 

narušenie optimálnej imunitnej reaktivity organizmu. Xenobiotiká môžu pôsobiť pri 
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vzniku autoimunitných ochorení alebo spôsobiť  ich progresiu. Najmä kovy, organické 
rozpúšťadlá a silice sa dávajú do súvisu so vznikom autoimunitných ochorení u člo-
veka. 

Z environmentálnych škodlivín majú výrazný imunosupresívny účinok mykot-
oxíny, polychlórované bifenyly, pesticídy, olovo a kadmium. 

Hormonálny systém je zodpovedný za životne dôležité funkcie, ktorých naruše-
nie môže viesť k závažným poškodeniam orgánov.

Nezanedbateľný podiel zo spektra xenobiotík tvoria xenohormóny, známe pod 
označením endokrinné rozrušovače, endokrinné disruptory – „endocrine disrupters”. 
Sú to hlavne pesticídy, chlórované uhľovodíky, ftaláty, obzvlášť perzistentné organické 
polutanty a ďalšie početné organické zlúčeniny.

Xenohormóny spôsobujú rozvrat hormonálneho systému, ktorý je v úzkom pre-
pojení na imunitný a nervový systém. 

Značný význam pre správnu činnosť slizničného imunitného systému čreva má  
aj stav črevnej mikroflóry. Zvýšené množstvo škodlivín v potrave môže ovplyvňo-
vať zloženie črevnej mikroflóry, tým nepriaznivo pôsobiť na črevnú epitelovú bariéru 
a na imunitný systém sliznice čreva, ktorý zohráva  nezanedbateľnú úlohu v etiopato-
genéze chronických zápalových ochorení čreva na autoimunitnom podklade. Celiakia, 
M.Crohn, ulcerózna kolitída.

Na kaskáde imunopatologických reakcií vedúcich k poškodeniu črevnej sliznice 
spolupôsobia genetická predispozícia a environmentálne faktory.

Potravinové antigény, bakteriálne produkty, toxíny a škodliviny z environmentu 
sú predisponujúcim faktorom k narušeniu črevnej permeability, a  tým môžu viesť k 
rozvoju alergických a autoimunitných ochorení.

Záver
Zdravie rastúceho a vyvíjajúceho sa dieťaťa závisí od správnej výživy. Biologic-

ky hodnotná strava má mať zastúpenie živín v adekvátnej kvantite, kvalite a proporcio-
nalite, s čo najmenším obsahom kontaminujúcich látok, xenobiotík.
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XENOBIOTICS AND THIER PART IN ETHIOPATHOGE-
NESIS OF SOME DISEASES IN CHILD´S AGE

Abstract: When evaluation of  human diet, emphasis is placed in general on its 
energetic and biological quality.  Of recent years scientists are interested in diet from 
a viewpoint of its possible contamination  with xenobiotics. Special attention is paid 
mainly to the quality of diet in child´s age. In the article, authors mention some health 
effects of food intake of toxic substances with emphasis on mycotoxins, at particular 
period stages.
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