
G – 1. značka jednotky magnetickej indukcie →gauss; 2. značka pre dekadickú predponu →giga-; 3. 

skr. gravidity; 4. skr. →guanínu al. →guanozínu. 

G – symbol pre vodivosť (konduktanciu), gravitačnú konštantu, Gibbsovu voľnú energiu a G silu. 

g – symbol pre →gram, štandardná hmotnosť. 

g – symbol pre štandardnú tiaţ. 

– g. gamma gama; tretie písmeno g. abecedy; symbol pre ťaţké reťazce imunoglobulínov IgG a -

reťazce fetálneho hemoglobínu HbF; predtým symbol pre mikrogram (mg). 

- – predpona označujúca: 1. tretí atóm uhlíka v reťazci, na kt. sa pripája hlavná funkčná skupina, 

napr. kys. -aminomaslová (GABA); 2. plazmatický proteín migrujúci v elektroforéze v -páse, -

globulín; 3. jeden zo série príbuzných javov al. chem. látok, napr. -karotén al. -lúče. 

G-bunky – bunky v sliznici ţalúdka (antra), kt. produkujú gastrín.  

G-proteíny – [podľa väzby →guanínukleotidov] regulačné bunkové proteíny, kt. sú aktivované 

výmenou GDP za GTP. Delia sa na monomérne a heterotrimérne. Monomérne (napr, rac, ran, rap, 

ras) zabezpečujú mnohé bunkové procesy (proteosyntéza, diferenciácia, proliferácia, vezikulárny 

membránový transport), mutácia niekt. z nich sa opísala pri nádoroch. Heterotrimérne 

sprostredkúvajú prenos signálu medzi medzi membránovými receptormi (receptory spriahnuté s G-

p., GPCR) a efektormi (adenylcyklázy, fosfolipázym fosfodiesterázy a iónové kanály). Skladajú sa 

z podjednotiek a, b a g. 

G-CSF – skr. angl. granulocyte colony stimulating factor rastový hormón pre granulocytový rad 

leukocytov. Rekombinantný sa pouţíva v th. (por. filgrastín, lenograstín). 

G-syndróm – [podľa iniciálky mena rodiny, v kt. sa ochorenie prvýkrát opísalo] →syndrómy. 

G0 fáza – [z angl. gap medzera, t. j. prestávka medzi mitózou a S fázou] fáza →bunkového cyklu, do 

kt. môţe prejsť bunka z G1 fázy, fáza tzv. uväznením v G1 fáze. Ide o zastavenie ďalšieho delenia 

bunky. Pri niekt. bunkách trvá aţ do konca ich ţivota. 

G1 fáza – fáza →bunkového cyklu, kt. nasleduje po mitóze a predchádza S fáze. Ide o fázu 

replikačného pokoja, v bunke prebieha transkripcia a translácia. Z G1 fázy môýţe bunka prejsť aj 

dlhodobo do fázy G0, t. j. mitoticky inaktívneho stavu. 

G2 fáza – fáza →bunkového cyklu, kt. nasleduje po S fáze a predchádza mitóze. Ide o fázu 

replikačného pokoja, v bunke prebieha transkripcia a translácia.  

GA – skr. angl. general anesthesia celková anestézia. 

Ga – symbol chem. prvku →gálium. 

GABA – skr. pre gamma-aminobytyric acid kys. -aminomaslová. GABA je najdôleţitejší inhibičný 

neurotransmiter v CNS, pôsobí vo vyše 30 % všetkých synapsií v mozgu, v mieche sprotredkúva 

presynaptickú inhibíciu. Pôsobí na receptory, kt. sú spojené s chloridovými kanálmi; prienik negat. 

nabitých chloridových iónov má za následok hyperpolarizáciu membrány. Existujú receptory A a B. 

Ovplyvnenie GABA-ergických receptorov je podstatou niekt. patol. stavov a pouţíva sa vo 

farmakoterapii. Prevaha GABA-ergickej transmisie sa zisťuje pri pečeňovej encefalopatii, na GABA 

receptor pôsobia benzodiazepíny (benzodiazepínový receptor je jeho súčasťou) GABA-ergickú 

transmisiu zvyšujú niekt. antiepileptiká a a i. 

GABA-ergický – prenášajúci al. secernujúci kys. -aminomaslovú (GABA); týka sa nervov, synapsií a 

i. nervových štruktúr. 



GABA-transamináza – 1. 4-aminobutyráttransamináza; 2. obličková transamináza, kt. kata-lyzuje 

prenos aminoskupiny z kys. -aminomaslovej (GABA) na pyruvát a semialdehyd sukcinátu; 

zúčastňuje sa na zmene permeability nefrónu pre ióny chloridov.  

Gabalept
®
 – antiepileptikum pouţívané v th. parciálnych záchvatov a neuropatickej bolesti; 

→gababeptín. 

gabapentín – kys. 1-(aminometyl)cyklohexánoctová, cyklická zlúč. podobná piracetamu, agonista 

GABA, antiepileptikum III. generácie. G. je rozpustnejší v tukoch ako GABA, preto prestupuje 

hematoencefalickou bariérou. Pôsobí proti záchvatom vyvolaným chemokonvulzanciami 

(bikukulínom, kys. izonikotínovou, kys. 3-merkaptopropiónovou, pikrotoxínom, semikarbazidom, 

strychnínom) i kŕčoch po max. elektrošoku, proti reflexným e. myší a vrodeným e. potkanov. Je však 

málo účinný proti klonickým. pentametyléntetrazolovým kŕčom. Má aj antispazmodické účinky. 

Mierne inhibuje GABA-transaminázu. Viaţe sa na bliţšie neurčený presynaptický receptor; neviaţe 

sa na benzodiazepínový receptor, nezvyšuje obsah GABA v synaptozómoch. Podáva sa pri 

refaktérnych komplexných i prim. generalizovaných záchvatoch, pri parciálnych záchvatoch, 

neuropatickej bolesti a pri algodystrofii v dávke 0,9 – 2,4 mg (Gabalept
®
, Gabapentin Sandoz

®
, 

Gabator
®
, Neurontin

®
). 

Gabapentin Sandoz
®
 – antiepileptikum III. generácie; →gabapentín.  

Gabator
®
 – antiepileptikum III. generácie; →gabapentín.  

gabexát – etylester kys. 4-[[-6[(4-aminoiminometyl)amino]-1-oxohexyl]-oxy]benzoovej, p-

karbetoxyfenyl -guanidinokaproát, C16H23N3O4, Mr 321,38; nepeptidový 

inhibítor proteináz (trombínu, plazmínu a kalikreínu, nie však 

chymotrypsínu). 

Gabexát 

 

 

gaboxadol – látka zo skupiny nebenzodiazepínových hypnotík, priamy agonista GABAA receptora; je 

vhodný vo vyššom veku, priaznivo pôsobí na REM spánok, nezasahuje do sekrécie hormónov. Má 

aj iné psychotropné účinky. 

gabro – [podľa tal. obce Gabbro] tmavá hĺbinná vyvretá hornina tmavozelenkastej farby obsahujúca 

sodno-vápenaté ţivce, augit a plagioklas, ako vedľajšiu zloţku amfibol, pyroxén, olivín, biotit a i. 

Pouţíva sa najmä na dekoračné účely, obklady budov, pomníky. 

gabrodiorit – vyvretá hornina tvoriaca prechod medzi dioritom a gabrom, premenlivého zloţenia. 

GAD – 1. skr.  angl. generalized anxious disorder genralizovaná anxiózna porucha; 2. skr. skr. angl. 

glutamic acid decarboxylase dekarboxyláza kys. glutamovej na GABA; protilátky proti GAD  sa 

zisťujú v sére apcientov s diabetes mellitus typu I. 

GADA – skr. angl. glutamic acid decarboxylase antibodies protilátky proti dekarboxyláze kys. 

glutámovej, pozit. často u osôb s inzulíndependentným diabetes mellitus. 

Gadidae – treskovité. Zväčša morské ryby, kt. brušné plutvy sú posunuté dopredu, aţ k prsným 

plutvám. Na spodnej časti úst majú mäsitý fúz. Telo je pokryté drobnými šupinami. Treska obyčajná 

(Gadus morphua) je dravá morská ryba, meria aţ 1,5 m a váţi 40 kg. Ţije vo veľkom počte v sev. 

časti Atlantického oceánu. Je veľmi vyhľadávanou rybou, spracúva sa na mrazené filé. Jej pečeň je 

bohatá na vitamíny A a D; pripravuje sa z nej pečeňový olej gaduzén. Ţiví sa rybami i väčšími 

kôrovcami. V obrovských mnoţstvách tiahne sa trieť do plytších pobreţných vôd. Mieň obyčajný 

(Lota lota) je sladkovodná ryba s dlhou dvojitou chrbtovou a dlhou análnou plutvou. Meria aţ 0,5 m 



a váţu 3 kg. Ţije v čistých tečúcich, dobre okysličených vodách. Loví v noci, najmä ryby. Nerestí v 

zime. 

gadolínium – [podľa fín. chemika J. Gadolina] lesklý kov, prvok patriaci do skupiny vzácnych zemín 

(do ytriovej skupiny lantanidov), značka Gd, Ar 157,25, Z = 64, mocenstvo 3. Objavil ho r. 1880 J. C. 

de Marignac. V prírode sa vyskytuje 7 izotopov 152,154 – 158 a 160, rádioaktívny izotop 
152

Gd má 

t0,5 1,1.10
14

 r., je -ţiaričom. K umelým rádioizotopom patria 145 – 151, 153, 159, 161 a 162. 

V zemskej kôre sa vyskytuje 4,5 – 6,4 pm. Zdrojom Gd je samarskit, gadolinit (yterbit), xenotím a i. 

vzácne minerály. Oxid Gd2O3 je bezfarebný, hygroskopický prášok, kt. sa pouţíva v jadrových 

reaktoroch. Chelátované Gd sa pouţíva ako paramagnetická kontrastná látka pri magnetickej 

rezonancii. Gd 153 je umelý izotop pouţívaný v dvojitej fotónovej ab-sorpciometrii, t0,5 241,6 d, 

rozpadáva sa elektrónovým záchytom a emisiou gamaţiarenia s 70, 97 a 103 KeV. 

gadopentetátdimeglumín – dimeglumínová soľ kys. gadopentetovej C28H54GdN5O20; para-

magnetická látka, kt. sa pouţíva ako kontrastná látka pri zobrazovaní pomocou magnetickej 

rezonancie pri dg. intrakraniálnych procesov, lézií miechy a okolitých tkanív;  podáva  sa i. v. (SHL 451 

A
®
, ZK 93035

®
, Magnevist

®
, Resovist

®
). 

 

    Gadopentetátdimeglumín 

 

Gadus – rod rýb →Gadidae.  

Gadus morphua – treska obyčajná. 

gaduzén – druh uhľovodíka, kt. sa nachádza v pečeňových olejoch tresky obyčajnej (Gadus 

morphua), ako aj v ryţovom a sójovom oleji. 

GAE – skr. granulomatózna amébová encefalitída, zápal mozgu vyvolaný amébami Acanthamoeba, 

príp. Balamuthia. 

Gaenslenov príznak – [Gaenslen, Frederick Julius, 1877 – 1937, amer. chirurg] →príznaky. 

Gaenslenov test →Gaenslenov príznak. 

GAF – skr. angl. Global Assessment of Functioning stupnica pre celkové hodnotenie fungovania. 

Pouţíva sa v psychiatrii na hodnotenie psychických, sociálnych a pracovných funkcií. 

Gaffky, Georg Theodor August – (Hannover 1850 – Berlín 1918) nem. hygienik a bakteriológ. 

Promoval r. 1873 dizertačnou prácou Über den ursächl. Zusammenhang zwischen chronischer 

Bleiintoxication und Nierenaffectionen. R. 1883/84 sa zúčastnil na výskumnej expedícii vedenej R. 

Kochom v Egypte, kde študoval choleru a do Indie, kde študoval mor. Pôsobil ako prof. hygieny v 

Giessene. Je autorom početných klasifikačnej stupnice závaţnosti tbc a početných prác, z kt. 

pozoruhodnejšie sú: Experiment. erzeugte Septicämie mit Rücksicht auf progressive Virulenz und 

accomadative Züchtung, Zur Aetiologie des Abdominaltyphus, Bericht über die Thätigkeit der zur 

Erforschung der Cholera im Jahre 1893 nad Egypten und Indien entsandten Commission (spolu s R. 

Kochom, 1887), Die Cholera in Gonsenheim nd Finthen im Herbst (1886), Desinfection von 

Wohnungen, Erkrankungen an infektiöser Enteritis in Folge des Genusses ungekochter Milch 

(1892), Die Cholera in Hamburg im Herbst 1892 und Winter 1892/93, Die Cholera, Die 

experimentelle Hygiene im Dienste der öffentlichen Gesundheistpflege (1859), Bericht über die 

Thätigkeit der zur Erforschung der Pest im Jahre 1897 nadch Indien ensandten Komission (spolu 

s Pfeifferom, Stickerom a Dieudonném, 1895). Spolu s Kochom a Löfflerom napísal prácu Versuche 

über die Verwerthbarkeit heisser Wasserdämpfe für Desinfectionszwecken a Experimentel. Studien 

über die künstl. Abschwächung der Milzbrandbacillen und Milzbrandinfection durch Fütterung a 



spolu s Parkom publikoval prácu Ein Beitrag zur Frage der sogennanten Wurst- und 

Fleischvergiftungen. 

Gaffkyho stupnica – [Gaffky, Georg Theodor August, 1850 – 1918, berlínsky hygienik] stupnica na 

určenie stupňa závaţnosti tbc podľa počtu mykobaktérií v roztere spúta (napr. 4 aţ 6 baktérií na 1 

zorné pole = Gaffky 5).  

Gaffkya – rod grampozit. kokov, vyskytujúcich sa typicky v tetrádach. 

Gaffkya tetragena →Micrococcus roseus.  

gáfor – [camphora] org. zlúč. zo skupiny monoterpénov, ketón charakteristickej vône. Získava sa z 

gáfrového oleja z dreva gáfrovníka (Camphora officinalis) rastúceho vo vých. Ázii. Získava sa 

destiláciou vodnou parou. Pouţíva sa ako ţelatínové činidlo nitrocelulózy pri výrobe celuloidu a 

filmov, v med. ako derivans.  

Gáfor bornejský →borneol; →Camphora. 

gáfrovník lekársky →Camphora officinalis.  

gáfrový – l. camphoratus. 

GAG – skr. glykozamínoglykán. 

gag – štruktúrny gén vírusu HIV. Kíoduje niekt. proteíny obsiahnuté vnútri častice p55 (z kt. vzniká 

p24 a p17) a p15, z kt. vznikajú proteíny vnútri kapsidy (p7, p9). 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl (Lilieaceae) – krivec ţltý (čes. křivatec ţlutý). Trváca 10 – 30 cm vysoká 

bylina s jednou cibuľou. Prízemný list je široko čiarkovitý, 3 – 9 mm široký, na 

hrote kapucňovitý, zahrotený. Lodyţné listy sú 2, tesne pod súkvetím, 

kopijovité, kýlnaté, pavučinato chlpkaté, horný je menší. Listene sú malé. 

Súkvetie má 1 – 10 kvetov, kvetné stopky sú nahé, 2-krát dlhšie ako okvetie. 

Okvetie je pozdĺţne, 10 – 16 mm dlhé, tupo zaokrúhlené, vnútri ţlté, na 

vonkajšej strane zelené, zriedkavo aj na obidvoch stranách ţlté. Tyčinky sú 

také dlhé ako polovica okvetia, peľnice vajcovité. Kvitne od začiatku marca do 

konca mája. U nás je beţným druhom od níţin aţ do horských oblastí, najmä v 

oblastiach luţných lesov a aluviálnych lúk. 

Gagea lutea 

 

Gagea spathacea (Hayne) Salisb. (Liliaceae) – krivec tulcový (čes. křivatec toulcový). Trváca, 1 – 2 

dm vysoká, lysá bylina, kt. má v zemi 2 nerovnako dlhé, veľké, vajcovito guľaté 

cibule. Z cibule vyrastá tenká a slabá byľ. Prízemné listy sú obyčajne 2 (zriedka 

3), sú uzučké (asi 1 mm), nitkovité, polooblé, na líci ploché aţ ţliabkovité. Listy 

na byliach sú 2, dolný je 6 aţ 9 mm široký a oddialený od súkvetia, horný list je 

úzky, čiarkovito kopijovitý, končistý a na vrchole kuţeľovitý.  

Gagea spathacea 

Kvety sú pravidelné, obojpohlavné a vyrastajú na vrcholku byle v chudobnom, 1-

kvetnom chocholíku. Kvetné stopky sú dlhé a lysé, okvetné lístky sú voľné, 

podlhovasto kopijovité, tupé, 10 – 13 mm dlhé, ţlté, vnútri lesklé, na vonkajšej 

strane so zeleným pásikom. Tyčiniek je 6 a sú 2-krát kratšie ako okvetné lístky. 

Plodom je vajcovito podlhovastá, trojhranná blanitá tobolka. Kvitne skoro na jar, v 

apríli a máji. U nás sa vyskytuje len v níţinách a pahorkatinách juhových. 

Slovenska, a to najmä v jaseňovo-hrabových a níţinných luţných lesoch (opísalo 



sa tu osobitné plemeno G. subsp. transcarpatica Dom.). 

gahnit – [podľa švéd. chemika Gahna] syn. zinkový spinel, tmavomodrastozelený, hnedý al. ţltý 

nerast vyskytujúci sa v ţulových pegmatitoch a metamorfovaných vápencoch. 

Gaillardov syndróm – [Gaillard, Francois Lucien, 1805 – 1869, franc. lekár] syndrómy. 

Gaillardov-Aritov šev – [Gaillard, Francois Lucien, 1805 – 1869, franc. lekár; Arit, Carl Ferdinand 

Ritter von, 1812 – 1887, rak. oftalmológ] šev pouţívaný pri operácii entrópia. 

Gaisböckov syndróm – [Gaisböck, Felix, 1868 – 1955, rak. internista pôsobiaci v Innsbrucku] 

polycythaemia (rubra) hypertonica; benígna (niekedy relat.) polycytémia s hypertenziou; 

syndrómy. 

Gaisböckova choroba Gaisböckov syndróm. 

Gajdusek, Daniel Carleton – [*1923] amer. pediater a virológ slov. pôvodu, nositeľ Nobelovej ceny, 

kt. dostal spolu s Baruchom Samuelom Blumbergom r. 1976 za objavy nových mechanizmov vzniku 

a šírenia infekčných chorôb; odborník na pomalé vírusy. 

Gakkebušov-Gejerov-Gejmanovičov syndróm – [Gakkebuš, Valentin, M., 1881 – 1931, Gejer, 

Tichon A., 1875 aţ 1955, sov. psychiatri; Gejmanovič, Alexandr I., 1882 aţ 1958, sov. neurológ] 

syndrómy. 

G-aktín aktín. 

gal – [podľa tal. matematika a fyzika Galilea Galileiho] staršia jednotka zrýchlenia (1 cm.s
-2

); značka 

Gal. 

Gala, Anton – (1891 Uherské Hradiště – 1977 Bratislava) slov. oftalmológ. Po absolvovaní štúdia 

med. na čes. univerzite v Prahe (1916) pôsobil ako lekár v rakúsko-uhorskom námorníctve, neskôr 

ako oftalmológ v Zemskej nemocnici v Olomouci (1919) a v Prahe. R. 1926 habilitoval na doc., r. 

1931 vymenovaný za mim. prof. a r. 1936 za univ. prof. R. 1953 – 59 vedúci katedry očného le- 

kárstva v Bratislave. Venoval sa najmä štúdiu glaukómu a komorovej vode oka. Autor vyše 70 štúdií 

a článkov publikovaných v domácej i zahraničnej literatúre. R. 1937 – 38 dekan lekárkej fakulty, 

1948 aţ 49 rektor UK. K jeho významnejším prácam patria: Trachom (1943); štúdie: Záhyby pouzdra 

čočky a jejich význam (1921), Nebezpečí z prodlení u chorob očních (1923), Terapie kalciem (1924, 

Bolesti hlavy z chorob očních (1924), Poměry bílku a NaCl v punktátu a regenerátech přední 

komorové vody u zvířat a očí lidských normálních i patolopgických (1924), Choroby z povolání 

(1929), Léčení karcinomů elektrokoagulací (1929), Glaukom a myopsia (1930), Vztahy 

experimentální hypertonie k tensi oka (1930), Příspěvky k léčení postoperativních komplikácií po 

extrakci katarakt (1931), Ophthalmia sympathica (1932), Změny intraokulární tesnse po 

retrobulbárních injekcích (1932), Diokain a idiosynkrasie (1934), Pemphigus conjunctivae (1937). 

galacetofenón – 1-(2,3,4-trihydroxyfenyl)etanón; 2
,
,3

,
,4

,
-trihydroxyacetofenón, C8H8O4, 

CH3COC6H2(OH)3, Mr 158,14; alizarínová ţltá C, ţltkastý prášok, pouţíva sa ako 

antiseptikum. 

Galacetofenón 

 

 

galactaemia – [g. gala-galaktos mlieko + g. haima krv] galaktémia. 

Galactani sulfas – zloţka antacída Acidrine tbl. 

galactanum galaktán. 



galacticol galaktikol. 

galacti/o- – prvá časť zloţených slov z g. gala-galaktos mlieko. 

galact(h)idrosis, is, f. – [galact- + g. hidros pot + -osis stav] galakt(h)idróza tvorenie mliečneho potu. 

galacticus, a, um – [g. gala-galaktos mlieko] mliečny. 

galactiferus, a, um – [galacti- + g. ferein viesť] mliekovodný. 

galactischia, ae, f. – [galact- + g. ischein stláčať] galaktischia. 

galactobolicus, a, um – [galacto- + g. ballein hodiť, vrhať] galaktobolický. 

galactocele, es, f. – [galacto- + g. kelé prietrţ] galaktokéla. 

galactocerebrosidum galaktocerebrozid. 

galactocrasia, ae, f. – [galacto- + g. krásis miešanie] →galaktokrázia. 

galactogogus, a, um – [galacto- + g. agogos vedúci] podporujúci vylučovanie mlieka u dojčiacich 

matiek. 

galactogogum – [galakto- + g. agogos vedúci] Ägalaktagogum. 

galactographia, ae, f. – [galakto- + g. grafein písať] Ägalaktografia. 

galactoma, tis, n. – [galact- + -oma bujnenie] Ägalaktóm. 

galactometastasis, is, f. – [galacto- + metastasis  druhotné loţisko] →galaktometastáza. 

galactometrum, i, n. – [g. gala-galaktos mlieko + g. meron miera) →galaktometer. 

galactopexis, is, f. – [galacto- + g. pexis upevnenie] →galaktopexia. 

galactophagus, a, um – [galacto- + g. fagein hltať, jesť] →galaktofág. 

galactophlebitis, itidis, f. – [galacto- + g. flebos ţila + -itis zápal] →galaktoflebitída. 

galactophlysis, is, f. – [galacto- + g. phlysis roj, výbuch] →galaktoflýza. 

galactophoritis, itidis, f. – [galacto- + g. forein niesť, viesť + -itis zápal] →galaktoforitída. 

galactoplania, ae, f. – [galacto- + g. plané vandrujúci] galaktoplánia; →galaktometastáza.  

galactopoeticus, a, um – [galacto- + g. poiein tvoriť] →galaktopoetický. 

galactorrhoea, ae, f. – [galacto- + g. rhoiá tok] →galaktorea. 

galactosaemia, ae, f. – [galactosum + g. haimos krv] →galaktozémia. 

galactoschesia, ae, galactoschesis, is. f. – [galacto- + g. schesis zadrţanie] →galaktoschézia. 

galactosialidosis, is, f. – [galacto- + g. sialon slina + -osis stav] →galaktosialidóza. 

galactostasis, is, f. – [galacto- + g. stasis  zastavenie] →galaktostáza. 

galactosum, i, n. – [g. gala-galaktos mlieko + -óza koncovka sacharidu] →galaktóza. 

galactosuria, galactaria, ae, f. – [g. gala-galaktos mleko + g. uron moč] →galaktozúria. 

galactotoxinum, i, n. – [g. gala-galaktos mlieko + g. toxikon jed] →galaktotoxín. 

galaktagogín – [galactogoginum] ľudský placentový laktogén.  

galaktagogum – [galactagogum] syn. lactagogum, laktagogum, látka podporujúca laktáciu, napr. 

oxytocín (pouţíva sa vo forme nosového spreja). 



galaktakrázia – [galactacrasia] abnormálne zloţenie materského mlieka.  

galaktány – polyméry galaktózy, polysacharidy D-galaktózy, kt. patria k hemicelulózam. Sú obyčajne 

nerozvetvené a majú vysokú Mr. Nachádzajú sa v hemicelulózach, napr. v rastlinnom agare, 

karaagenáne a pektíne. Ich hydrolýzou vzniká galaktóza (napr. agar). 

galaktémia – [galactaemia] prítomnosť mlieka v krvi. 

galakt(h)idróza – [galact(h)idrosis] tvorba mliečneho potu. 

galaktín →prolaktín. 

galaktitol – [galacticolum] syn. dulcit, dulcitol, duklóza, euonymit, melampyrín, melapyrit, C6H14O6, Mr 

182,17. Hexitol galaktózy, alkohol izolovaný z madagaskarskej manny (Melampyrum nemorosum L.) 

a i. druhov rodu Melampyrum (Scrophulariaceae) a Evonymus artropurpureus Jack. (Celastraceae). 

Hexanitrát d., nitrodulcitol je výbušnou látkou. Vzniká pri redukcii galaktózy. Tvorí sa v nadbytku v 

šošovke pri galaktozémii vyvolanej deficitom galaktokinázy. Zapríčiňuje detskú kataraktu. 
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galaktischia, ae, f. – [galactischia] potlačenie sekrécie mlieka. 

galakti/o- – prvá časť zloţených slov z g. gala-galaktos mlieko. 

galaktobolický – [galactobolicus] súvisiaci s účinkom neurohypofýzových peptidov, kt. vyvolávajú 

kontrakciu myoepitelových elementov prsníka a ejekciu mlieka. 

galaktocerebrozidóza – [galactocerebrosidosis] galaktocerebrozidová lipidóza; Krabbého choroba. 

galaktocerebrozidy – cerebrozidy, v kt. je hlavnou monosacharidovou skupinou galaktóza, napr. 

cerebrón al. kerazín. Vyskytujú sa v hojnom mnoţstve v bunkových membránach nervového tkaniva, 

najmä v myelínovej pošve, ďalej v obličkách a abnormálne sa hromadia pri Krabbého chorobe.  

galaktofág – [galactophagus] kŕmený, ţiviaci sa mliekom. 

galaktoflavín – 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimetyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridín-10-(2H)-yl-D-galaktitol, 

C18H22N4O7, Mr 406,39; antagonista riboflavínu. 

Galaktoflavín 

 

 

 

 

 

 

galaktoflebitída – [galactophlebitis] phlegmasia alba dolens. 

galaktoflýza – [galactophlysis] vezikulárne vyráţky obsahujúce mliečnu tekutinu. 

galaktofor – [galactophor] mliekovod. 

galaktoforitída – [galactophoritis] zápal mliekovodov. 

galaktofosfát-uridyltransferáza – uridyltransferáza, ghalaktotransferáza, enzým, kt. katalyzuje 

prenos uridylovej skupiny pri vzniku uridyldifosfátgalaktózy. Jeho deficit podmieňuje  „klasickú“ 



galaktozémiu, kt. sa manifestuje skoro po narodení, v ranom al. neskorom dojčenskom veku, menej 

často v batolivom veku vracaním, hepatomegáliou, aminoacidúriou, proteinúriou, kataraktou, príp. 

cirhózou, ascitom a mentálnou retardáciou.  Manifestácii často predchádza kolibaciláírna sepsa. 

Galaktofosfát sa hromadí v pečeni obličkách a mozgu. Dg. sa potvrdzuje chromatografickým 

vyšetrením moču a elektroforetickým vyšetrením erytrocytov. V th. je nevyhnutné vylúčenie 

galaktózy v diéte. Prognóza kolíše. Incidencia je asi 1: 60 000. 

galaktofygus – [galactophygus] zastavujúci produkciu mlieka. 

galaktogenéza – [galactogenesis] vznik laktácie vplyvom hormónov. 

galaktogogín – ľudský placentový laktogén. 

galaktogogum – [galactogogum] látka podporujúca sekréciu mlieka. 

galaktografia – [galactographia] syn. duktografia, galaktoforografia, rtg (retrográdne) znázornenie 

jednotlivých mliekovodov (ţenského) prsníka v 2 projekciách pomocou vodných rozt. rtg kontrastnej 

látky po sondáţi vývodov. Uplatňuje sa napr. pri secerujúcom al. krvácajúcom prsníku; por. 

mamografia. 

galaktochloral – devrivát chloralhydrátu a galaktózy; pouţíva sa ako hypnotikum. 

galaktokéla – [galactocele] 1. cystický útvar v prsníku obsahujúci mlieko, môţe vzniknúť následkom 

nepriechodnosti mliekovodu; 2. hydrokéla vyplnená mliečnou tekutinou. 

galaktokináza – skr. GALK, EC 2.7.1.6, enzým z triedy transferáz, kt. katalyzuje reakciu ATP + 

galaktóza = ADP + galaktóza-1-fosfát, prvý stupeň premeny glukóza-1-fosfátu na galaktózu. Vrodený 

deficit GALK zapríčiňuje galaktozémiu  a galaktozúriu. Manifestuje sa skoro po narodení. 

Aminoacidúria ani mentálna retardácia sa nezisťujú. Závaţný môţe byť vznik katarakty. Dg. sa 

úpotvrdí vyšetrením erytrocytov na aktivitu galaktokinázy. Obmedzenie galaktózy v diéte oddliali 

vývoj katarakty. Prognópza je dobrá. Incidencia je asi 40 000. 

galaktokinéza – [galactokinesis] proces proces uvoľňovania mlieka pri cicaní vplyvom oxytocínu. 

galaktokrázia – [galactocrasis] abnormálne zloţenie materského mlieka. 

galaktolipid – glykolipid, z kt. po hydrolýze vzniká galaktóza. 

galaktóm – [galactoma] galaktokéla. 

galaktomanány – prírodné, vysoko polymerizované látky, kt. sa nachádzajú v endosperme semien 

rozličných strukovín. Patrí sem ţivica guar z rastliny Cyanopsis tetragonalobus a karubín zo semien 

Ceratonia siliqua. Pouţívajú sa napr. vo farm. ako napučiavacie látky podporujúce rozpad tbl. 

galaktometastáza – [galactometastasis] syn. galaktoplánia, sekrécia mlieka na abnormálnom mieste, 

metastáza mlieka.  

galaktometer – [galactometer] prístroj na meranie hustoty mlieka. 

galaktopexia – [galactopexis] vychytávanie galaktózy hepatocytmi. 

galaktoplania – [galactoplania] syn. galaktometastáza, sekrécia mlieka v abnormálnom mieste; 

„metastáza mlieka“. 

galaktopoetický – [galactopoeticus] podporujúci tvorbu a vylučovanie materského mlieka. 

galaktopoéza – [galactopoiesis] tvorba mlieka, laktogenéza. 

galaktopyra – [galactopyra] „mliečna horúčka“; obsol. 

galaktopyranóza – cyklická forma galaktózy v pyranózovej konfigurácii.  



galaktoschéza – [galactoschesis] galaktischia. 

galaktorea – [galactorrhoea] samovoľný odtok mlieka z prsníka mimo dojčenia. Býva obyčajne 

spojená s vymiznutím menštruácie (amenoreou). Pri dojčení tečie mlieko aj z druhého prsníka. G. je 

nepríjemným stavom, pretoţe stále navlhčuje bielizeň. Zväčša býva aj zvýšené vylučovanie mlieka 

(hypergalakcia). Príčinou g. je nedostatočná kontrakcia svalstva bradaviek, kt. nie je schopné 

uzavrieť mliekovody. Z patol. stavov môţe g. Vyvolať nádor s nadmernou produkciou prolaktínu 

(prolaktinóm), zdriedkavejšie uţívanie liekobv s antidopamínergickým pôsobením a i. 

Th. – tonus svalstva bradaviek sa zvyšuje faradizáciou. Produkciu mlieka moţno obmedziť 

zníţeným príjmom tekutín. Laktácia sa dá zastaviť suchou stravou, laxatívami, stiahnutím prsníkov 

obväzom, podávaním estrogénov, androgénov a inhibítorov sekrécie prolaktínu, bromokryptínu 

(Parlodel‹) a agonistu dopamínu, lizuridu (Lisenyl‹).  

Syndróm galaktorey–amenorey – syn. angl. inappropriate lactation, Argonzov del Castillov sy. 

charakterizuje g. s oligo- aţ amenoreou, hypogonadotropinémiou a hyperprolaktinémiou. Rozlišujú 

sa 3 formy sy.: 1. Forbesov-Albrightov sy. – podmienený benígnym prolaktinómom; 2. Chiariho-

Frommelov sy.  – pretrvávajúca g. s amenoreou po gravidite, pri kt. je zníţené vylučovanie FSH a LH 

a zvýšená produkcia prolaktínu s následnou atrofiou genitálií a amenoreou (sy. galaktorey–

amenorey; 3. Ahumadov-del Castillo-Argonzov sy. – g. a amenorea pri nulipare. 

Príčinou g. môţe byť: 1. bujnenie buniek normálne produkujúcich prolaktin (mikro- al. 

makroprolaktinóm hypofýzy, kraniofaryngeóm); 2. operačné al. traumatické prerušenie stopky 

hypofýzy; 3. uţívanie liekov tlmiacich faktor inhibujúci prolaktín (PIF), ako sú benzamid, 

butyrofenóny, estrogény, fenotiazíny, metoklopramid, -metyldopa, opiáty, rezerpín; 4. zvýšenie 

endogénnej stimulácie tvorby prolaktínu, napr. stresovými podnetmi, TRH pri hypotyreóze; 5. 

ektopická tvorba prolaktínu (napr., pri sarkoidóze, karcinóme bronchov ap.); 6. chron. 

nedostatočnosť obličiek al. pečene; 7. idiopatická. 

Organicky podmienené zvýšenie tvorby prolaktínu cestou diencefala vyvoláva pokles sekrécie 

gonadotropínov a zrenia folikulov s následnou amenoreou. Súčasne nastáva stimulácia laktotrofných 

buniek prsníka k produkcii mlieka. 

galaktoschézia – [galactoschesia, galactoschesis] porucha vylučovania mlieka. 

galaktosialidóza – autozómovo recesívne dedičné ochorenie podmienené deficitom sialidázy a b-

galaktozidázy, klin. nerozlíšiteľné od sialidózy typu II. Sialidóza má viaceré varianty, kt. závaţnosť je 

nepriamo úmerná veku manifestácie ochorenia, ako je jej kongenitálna, infantilná a juvenilná forma. 

Podstatou metabolickej poruchy je chýbanie proteínu potrebného na aktiváciu al. ochranu týchto 2 

enzýmov.  

galaktostáza – [galactostasis] zastavenie vylučovania mlieka. 

galaktotoxín [galactotoxinum] jedovaté látky vzniknuté v mlieku pôsobením mikroorganizmov.  

glaktóza – [galactosum] syn. cerebróza, mozgový cukor, monosacharid (hexóza), súčasť laktózy 

C6H12O6, Mr 180,16.  Je to aldohexóza vyskytujúca sa v prírode v D a L forme. Je 

zloţkou oligo- a polysacharidov vyskytujúcich sa v pektínoch, ţiviciach a slizoch, a 

to najmä vo forme melibiózy, rafinózy, stachyózy a galaktánov. V ţivočíchoch sa 

nachádza najmä vo forme laktózy, cerebrozidoch a gangliozidoch nervového 

tkaniva. 

Galaktóza 

 

Z laktózy sa g. uvoľňuje hydrolýzou uţ v GIT a v pečeni sa mení na glukózu. Najprv sa však musí 



fosforylovať galaktokinázou (darcom fosfátu je ATP) na galaktóza-1-fosfát. Ten potom reaguje s 

UDP-glukózou tak, ţe nastane výmena uridylového radikálu a vznikne UDP-galaktóza a glukóza-1-

fosfát; reakciu katalyzuje hexóza-1-fosfáturidyltransferáza. Tak vzniknutá UDP-galaktóza je schopná 

epimerizácie na C-4 katalyzovanej príslušnou epimerázou za vzniku UDP-glukózy, kt. potom môţe 

reagovať s ďalšou molekulou galaktóza-1-fosfátu. Epimerizácia je reverzibilná a obdobnou spätnou 

cestou vzniká v mliečnej ţľaze UDP-galaktóza z glukózy cez UDP-glukózu.  

UDP-galaktóza predstavuje aktívnu formu g., kt. je schopná vstupovať do ďalších reakcií, ako je 

inkorporácia g. do mukopolysacharidov, glykoproteínov a glykolipidov. Aj tvorba laktózy v mliečnej 

ţľaze prebieha tak, ţe galaktózová jednotka sa z UDP-galaktózy prenesie pomocou príslušnej 

transferázy („laktózosyntázy“) na glukózu za uvoľnenia UDP. 

Epimerizácia g. na glukózu prebieha predovšetkým v pečeni účinkom UDP-glukóza-4-epimerázy (EC 

5.1.3.2). Táto reakcia je vratná a degradácia UDP-galaktózy prebieha cestou UDP-glukózy. 

Galaktóza-1-fosfát môţe reagovať aj priamo s UTP za tvorby UDP-galaktózy. Schopnosť pečene 

metabolizovať g. na glukózu je základom funkčnej skúšky tohto orgánu (galaktózový test). Pacientovi 

sa podá určité mnoţstvo g. a potom sa zisťuje rýchlosť jej miznutia (tolerancia) z obehu, príp. jej 

vylučovanie močom. Skúška má malú dg. citlivosť. 

Dedičný deficit jednotlivých enzýmov metabolizmu g. zapríčiňuje galaktozémiu. 

G. sa vo forme mikročastíc vo vodnom rozt. pouţíva na prípravu suspenzie ako kontrastnej látky na 

echokardiografické a sonografické vyšetrenie. Napr. prípravok Echovist 200 a 300 grn. obsahuje v 

1 ml vodného rozt. 200 mg g. Prípravok obsahuje vzduch vo forme extrémne malých dispergovaných 

bubliniek, kt. je fyz. viazaný na mikročastice g.; objem vzduchu je < 100 ml/g mikročastíc, takţe 

nevzniká mikroembolizácia. G. sa metabolizuje v pečeni nezávisle od inzulínu s t0,5 11 min, mení sa 

na glukóza-1-fosfát, výsledný produkt je CO2. Časť g. sa môţe vylúčiť močom. 

Indikácie – Dopplerova echokardiografia pri chlopňových chybách a vrodených defektoch 

predsieňovej al. komorovej priehradky s vnútrosrdcovými trombami a vegetáciami. U novorodencov 

a dojčiat na B-modus echokardiografie. Hysterosalpingokontrastná sonografia na dôkaz vrodených a 

získaných zmien dutiny maternice a znázornenie vajcovodov a ich priechodnosti. U pacientov s 

postihnutím pravého srdca s postihnutím ţilového systému (trombóza, varixy, defekty ţilových 

chlopní). 

Kontraindikácie – poruchy metabolizmu galaktózy (galaktozémia). Vzhľadom na hyperosmolalitu 

treba zváţiť indikáciu u pacientov s kardiovaskulárnou insuficienciou. Pri intracervikálnom podaní 

gravidita, zápaly ţenského genitálu. 

Nežiaduce účinky – prechodný pocit tepla al. chladu v priebehu podania, bolestivý pocit v mieste 

vpichu a pozdĺţ cievy. Ojedinele závraty, parestézie, pachuť v ústach. Pri paravenóznom podaní 

bolestivá reakcia tkaniva. Pri intracervikálnom podaní sa môţe dostaviť bolesť z distenzie, najmä pri 

nepriechodných vajcovodoch. Ojedinele vzniká vazovágová reakcia (nevoľnosť, potenie, vracanie). 

Moţnosť ascenzie infekcie. Ojedinele sa môţu vyskytnúť oneskorené minoritné echokontrasty v 

pravom srdci al. v cievach vyvolané oddelením časti suspenzie v recesoch ţilového obehu (napr. v 

ţilových chlopniach). 

Dávkovanie – Dopplerova echokardiografia: 4 – 10 ml ako bolus al. pomalá i. v. inj., max. 5-krát. B-

modus echokardiografie: novorodencom < 4-týţd. Sa podáva 0,5 ml, dojčatám < 12-mes. 1 – 2 ml, 

deťom 1 – 5-r. 2 ml. Transcervikálna aplikácia: na zobrazenie dutiny maternice sa prísne asepticky 

aplikujú obvykle 2 – 5 ml suspenzie. Na zobrazenie vajcovodov sa dodatočne podá 1 – 2 ml do 

celkovej dávky 15 ml. 



Rozt. g. sa pomocou striekačky a mandrénu prenesie do fľaštičky obsahujúcej granuly, intenzívne sa 

trepe asi 5 s a v nasledujúcich 5 min po odstránení makroskopicky viditeľných bublín sa aplikuje i. v. 

al. do maternice. 

Prípravky – Echovist-200 a 300 grn. 

galaktóza-1-fosfát – skr. Ga-1-P, fosforylovaná galaktóza, intermediát v metabolizme sacharidov.  

galaktóza-1-fosfáturidyltransferáza – 1. skr. GALT, UDPglukóza–hexóza-1-fosfáturidyltransferáza; 

2. UTP-hexóza-1-fosfáturidyltransferáza. 

D-galaktozamín – skr. GalN, syn. chondrozamín, 2-amino-2-deoxy-D-galaktóza, C6H3NO5, Mr 179,17, 

aminocukor, súčasť prírodných polysacharidov a glykolipidov, z kt. sa uvoľňuje 

hydrolýzou; nachádza sa napr. v chondroitínsulfáte. 

D-galaktozamín 

 

 

galaktozamín-6-sulfatáza – syn. N-acetylgalaktozamín-6-sulfatáza, EC 3.1.6.4, 

lyzozómový enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje štiepenie sulfátovej skupiny al. sulfátovaných N-

acetylgalaktozamínových zvyškov v keratánsulfáte, stupeň degradácie týchto glykozamíno-glykánov. 

Autozómovo recesívne dedičný deficit enzýmu zapríčiňuje infantilnú neuroaxónovú dystrofiu. 

galaktozán galaktán. 

galaktozémia – [galactosaemia] skupina autozómovo recesívne dedičných porúch vyuţitia galaktózy 

zapríčinených vrodeným nedostatkom enzýmov zúčastňujúcich sa na jej metabolizme s 

neschopnosťou premieňať galaktózu na glukózu. Ochorenie charakterizujú toxické príznaky 

podmienené nahromadenou galaktózou. Galaktóza sa hromadí v organizme a poškodzuje orgánové 

funkcie. Na g. treba myslieť pri ţltačke novorodencov, marazme a hepatomegálii. Dg. potvrdzuje 

dôkaz galaktozémie a výraznej galaktozúrie, príp. deficitu enzýmov v erytrocytoch a biopsia pečene 

(steatóza, chron. hepatitída al. cirhóza). Rozlišujú sa tri formy, g. I, II a III. Patol. gény sa nachádza 

na chromozóme 17, 9 al. 1. 

Galaktozémia I – syn. deficit galaktokinázy, sy. agalaktokinázy, GALK-deficiency. Ide o autozómovo 

recesívne dedičný deficit galaktokinázy (skr. GALK, EC 2.7.1.3); patol. gén je lokalizovaný na 9p13. 

Ochorenie charakterizuje hromadenie galaktózy v krvi a tkanivách a galaktitolu v šošovke s 

následným vývojom katarakty u detí. Prvý ho opísal Gitzelmann (1965). Ochorenie sa vyskytuje asi v 

1:1 000 000, u černochov častejšie, ide tu však o osobitnú alelu. Pre nedostatok GALK sa nemôţe 

glukóza-1-fosfát odburávať na glukózu normálnou cestou a namiesto toho sa pôsobením aldolázy v 

tele tvorí galaktitol, kt. sa hromadí v šošovke a vyvoláva zbobtnanie a ruptúry vláken zonuly s 

ireverzibilnou denaturáciou proteínov. 

Dg. kritériá: 1. pomaly progredujúci vývoj nukleárnej al. zonulárnej katarakty po prevedení dojčaťa 

na stravu obsahujúcu galaktózu; 2. postprandiálna hypergalaktozémia a galaktozúria; 3. neskoré 

následky: zníţenie vízu, v neliečených prípadoch aţ slepota. 

Dg. – stanovuje sa dôkazom chýbania aktivity GALK v erytrocytoch s normálnou aktivitou galaktóza-

1-fosfáturidyltransferázy. Heterozygotni nosiči génov majú asi 50 % normálnej aktivity GALK. 

Ochorenie sa dá dg. pri skríningu novorodencov.  

Dfdg. – treba vylúčiť g. II a III. 

Th. – spočíva v odstránení galaktózy (mlieka) z potravy; treba s ňou začať čo najskôr. 



Galaktozémia II – syn. klasická g., deficit galaktóza-fosfáturidyltransferázy (GALT), hereditárna 

intolerancia galaktózy, GALT-deficiency. Je to autozómovo recesívne dedičné, obyčajne fatálne 

ochorenie postihujúce novorodencov, vyvolané deficitom uridyltransferázy galaktózafosfátu (UDP-

glukóza–hexóza-1-fosfáturidyltransferázy, EC 2.7.1.12). Patol. gén sa nachádza na 9p13. Prvý ho 

opísal rak. oftalmológ August Ritter von Reuss (1908), neskôr Göpfert (1917); podstatu metabolickej 

poruchy objasnil Isselbacher a spol. (1956). Ochorenie postihuje v Európe asi 1:70 000 

novorodencov, v sev. Amerike 1:31 000. 

Imunoelektroforézou sa zistilo, ţe u pacientov s deficitom transferázy sa tvorí proteín podobný 

normálnemu, ale bez enzýmovej aktivity. Sekvenčnou analýzou klonovaného génu uridyltransferázy 

sa dokázalo, ţe ide o rozmanité mutácie zodpovedné za substitúciu jedinej aminokyseliny. 

Najčastejšie je nahradenie glutamínu arginínom na 188. mieste, blízko aktívneho miesta enzýmu, kt. 

zbavuje proteín enzýmovej aktivity. Vyše 70 % úacientov kaukazského pôvodu je homozygotným al. 

heterozygotným nositeľom tejto mutácie.  

Následkom chýbania GALT sa hromadí galaktóza-1-fosfát, kt. pôsobí toxicky a pp. inhibuje enzýmy v 

obličkách, pečeni a mozgu. Okrem toho sa hromadí galaktóza a podobne ako pri deficite GALK 

vzniká galaktitol s následnou kataraktou.  

Dg. kritériá: 1. pri kŕmení materským mliekom vznikajú uţ v prvých 2 týţd. ţivota ťaţkosti s cicaním, 

vracanie, hnačky a dlhšie pretrváva novorodenecký ikterus; 2. hepatomegália, niekedy aj ascites a 

edémy; 3. pri dlhšom kŕmení mliekom ochorenie rýchlo progreduje a vedie k exitu; 4. prechodné 

vynechanie mlieka v potrave a i. v. výţiva majú za následok chron. podvýţivu, retardáciu rastu a 

nanizmus; 5. po niekoľkých týţd. vzniká katarakta; 6. niekedy sú prítomné meningitické príznaky, 

vypuklé fontanely; 7. galaktozémia, hypoglykémia, prejavy poškodenia pečene, napr. 

hyperbilirubinémia; 8. galaktozúria, glukozúria a hyperaminoacidúria ako prejav poškodenia obličiek; 

pozit. redukčné skúšky; 9. normálny intelekt, niekedy však aj oligofrénia; 10. neskorou komplikáciou 

je niekedy nedostatočnosť vaječníkov. 

Dg. – homozygoti a heterozygotní nosiči génov sa dajú odhaliť dôkazom deficitu GALT v 

erytrocytoch. Ochorenie sa dá dg. skríningom novorodencov. Heterozygoti majú asi 50 % aktivity 

GALT. Pri Dulatovom variante je aktivita GALT u heterozygotov asi 75 %, u homozygotov asi 50 % 

normy. Klin. sú deti nenápadné. Moţná je prenatálna dg. analýzou amniových buniek, resp. plodovej 

vody. 

Ddg. – treba odlíšiť g. I a III., ostatné hypoglykemické sy., napr. glykogenózy, intoleranciu fruktózy.  

Th. – odporúča sa celoţivotná diéta s vylúčením galaktózy. 

Galaktozémia III – syn. deficit galaktozoepimerázy (UDPglukóza-4-epimerázy, skr. GALE, EC 

5.1.3.2). Ide o autozómovo recesívne dedičné ochorenie, prvýkrát opísané Gitzelmannom (1972) má 

za následok hromadenie galaktóza-1-fosfátu v erytrocytoch a jeho vylučovanie močom. Ochorenie 

postihuje prevaţne deti v 1. r. ţivota a býva takmer vţdy benígne. V ľahších prípadoch (forma A) je 

asymptomatické, v ťaţších prípadoch (forma B) spojené s nauzeou, vracaním a hepatomegáliou. 

Dg. kritériá: forma A je asymptomatická; forma B (vyskytujúca sa najmä v Anglicku) sa spája s 

nauzeou, vracaním, poruchami rastu, hypotóniou a hepatomegáliou; prítomná býva mierna 

hyperaminoacidúria, galaktozémia a galaktozúria. Deficit GALE má za následok nedostatok 

galaktózy. Pri forme A ide o deficit galaktózy v krvinkách, pri forme B je tento deficit generalizovaný.  

Dfdg. – treba vylúčiť g. I a II. 

Th. – pri forme B sa odporúča vylúčiť zo stravy galaktózu. 

-galaktozidáza – EC 3.2.1.22, ceramidtrihexozidáza, disacharidáza z triedy hydroláz, kt. katalyzuje 

odštiepenie terminálnych, neredukujúcich zvyškov galaktózy viazaných a-väzbou z galaktozidov.  



Lyzozómová -galaktozidáza A katalyzuje odštipenie terminálnych zvyškov galaktózy z 

glykosfingolipidov, najmä ceramidtrihexozidov. Deficit -g. s dedičnosťou viazanou na chromozóm X 

zapríčiňuje Fabryho chorobu (angiokeratoma corporis diffusum), sfingolipidózu, kt. vzniká následkom 

akulumácie ceramidtrihexozidu. Charakterizujú ju koţné lézie (červené makuly a papuly), opacity v 

rohovke, katarakta, edém sietnice, kardiovaskulárne, neurol. a GIT poruchy. Postihnutí mávajú silné 

pálivé bolesti v končatinách. 

-galaktozidáza – EC 3.2.1.23, disacharidáza, enzým z triedy hydroláz, kt. hydrolyzuje odštiepenie 

terminálnych neredukujúcich zvyškov galaktózy viazaných -väzbou z rôznych substrátov vrátane 

gangliozidu GM1, laktozylceramidov, laktózy, ako aj rozličných glykoproteínov a oligosacharidov. 

Lyzozómový (kyslý) izoenzým katalyzuje hydrolýzu b-galaktozidov v gangliozidoch a keratánsulfáte. 

Auzotómovo recesívne dedične zníţená aktivita enzýmu (mutácia alel) voči gangliozidu GM1 

zapríčiňuje gangliozidózu GM1, kým pri Morquiovom sy. (typ B) je aktivita enzýmu voči tomuto 

substrátu normálna, ale zníţená voči keratánsulfátu.  

Laktózový operón (lac operón) E. coli obsahuje štruktúrne gény pre -g., galaktozidpermeázu a 

tiogalaktozidtransacetylázu. Indukcia transkripcie lac operónu, kt. sa prejavuje ako indukcia syntézy 

-galaktozidáza a ďalších 2 enzýmov, umoţňuje baktérii vyuţívať laktózu ako jediný zdroj uhlíka. 

Pravým induktorom je 1,6-alolaktóza, kt. sa tvorí z laktózy transglykozyláciou. Sú známe aj 

nemetabolizovateľné induktory lac operónu, napr. izopropyltiogalaktozid. Klasické práce Jacoba a 

Monoda s indukciou -g. viedli k utvoreniu modelu operónu regulujúceho proteosyntézu. Aktivita -g. 

sa dá merať pomocou bezfarebného substrátu, o-nitrofenyl--D-galatozidu, kt sa hydrolyzuje na 

galaktózu a farebný produkt o-nitrofenol. Ten sa dá stanovovať spektrofotometricky. 

galaktózoepimeráza – skr. GALE, UDP-glukóza-4-epimeráza, EC 5.1.3.2, enzým z triedy izomeráz, 

kt. katalyzuje tvorbu UDP-galaktózy potrebnej na premenu glukóza-1-fosfátu na galaktóza-1-fosfát. 

Deficit GALE zapríčiňuje galaktozémiu III. 

galaktozúria – [galactosuria] vylučovanie galaktózy močom, tzv. galaktózový diabetes. Vyskytuje sa 

pri galaktozémii. 

galaktozyl – radikál galaktózy. 

galaktozylceramidáza – EC 3.2.1.46, enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje hydrolytické odštiepenie 

galaktózy z galaktocerebrozidov za vzniku ceramidov. G. sa vyskytuje v lyzozómoch a je dôleţitá pre 

degradáciu sfingolipidov. Autozómovo recesívne dedičný deficit enzýmu zapríčiňuje 

galaktozylceramidovú lipidózu s hromadením galaktozylceramidu v axónoch, nie však v myelínových 

pošvách. Myelín takmer úplne chýba. V bielej hmote mozgu sa vyskytujú infiltráty globoidných 

buniek (globoidobunková leukodystrofia); Krabbeho choroba. 

galakturonát – anión kys. D-galakturónovej. 

galamíntrietjodid – syn. benzkurínjodid, 2,2
,
,2

,,
-[1,2,3-benzéntriyltris(oxy)]-tris-[N,N,N-

trietyletánamínium]trijodid, C30H60I3N3O3, Mr 891,56; kvartérna amóniová zlúč., periférne 

myorelaxans. G. je kurarimetikum nepolarizujúceho typu so stredne dlhým účinkom. Max. 

plazmatickú koncentráciu dosahuje 3 – 5 min po podaní i. v. Distribučný t0,5 je 16 min, eliminačný t0,5 

150 min. V tele sa nemetabolizuje, vylučuje sa prevaţne obličkami. Účinok nastupuje 1 – 2 min a 

trvá 15 – 30 min po podaní.  

Indikácie – svalová relaxácia v priebehu celkovej anestézie pri výkonoch trvajúcich < 30 min, príp. 

doplnenie dlhodobo účinných kurarimimetík na konci výkonu; pri endoskopii a intubácii. 

Kontraindikácie – nevybavenosť na umelé dýchanie, nemoţnosť umelého dýchania. Precitlivenosť 

na jód, srdcová dekompenzácia, hypertyreóza, hypertenzia, dispozícia k tachykardii, dehydratácia, 

hypotenzia, vysoká telesná teplota, pokročilá staroba, malé deti. 



Nežiaduce účinky – zvýšenie TK, tachykardia, začervenania, príleţitostne hypotenzia, zriedka 

bronchospazmus, reakcie precitlivenosti, bradykardia, spomalenie obehu, edém, erytémy, 

laryngospazmus, svrbenie, raš. Účinok sa významne predlţuje pri nedostatočnej funkcii obličiek. 

Zosilnený a predlţený kurarimimetický účinok býva pri myasthenia gravis, myastenických sy. a 

myopatiách, ako aj v interakcii s benzodiazepínmi a dietyléterom. Nerelaxuje kvalitne svalstvo 

hrtana. 

Interakcie – účinok g. ovplyvňuje súčasne podávanie aminoglykozidov, klindamycínu, kapreomycínu, 

parenterálnych a lokálnych anestetík, linkomycínu, polymyxínov, citrátových antikoagulancií, 

antimyasteník, edrofória, soli vápnika, betablokátorov, doxapramu, lítia, priokaínamidu, chinidínu, 

látok blokujúcich nervosvalový prenos, fyzostigmínu a liekov vyvolávajúcich depléciu draslíkla. G. 

ovplvyňuje výsledky stanovenie draslíka v sére. 

Dávkovanie – podáva ho len anesteziológ schopný zabezpečiť počas kurarizácie umelé dýchanie. 

Dávka na úplnú svalovú relaxáciu 1 – 1,5 mg/kg i. v. sa obyčajne nepodáva pre výrazné 

hemodynamické účinky. Najčastejšie sa ním dopĺňa predchádzajúca svalová relaxácia na konci 

výkonu. I. v. sa podáva 0,3 – 0,5 mg/kg. Účinok nastupuje do 2 min a trvá 15 – 20 min, potom 

postupne odznieva. Dekurarizáciu moţno urýchliť podaním neostigmínu (do 2,5 mg i. v.); 

muskarínovým prejavom neostigmínu sa predíde podaním atropínu (do 0,20 mg i. v.). Podanie 

atropínu pri tachykardii treba však zváţiť.  

Prípravky – RP 3697, F 2559, Flaxedil, Retensin, Relaxan, Tricuran inj.  

galan – galát, soľ kys. galovej; acidum gallicum. 

Galan propylový ČSL 4, Propylum galicum, sa pouţíva vo farm. ako pomocná látka v mnoţstve 

0,01 – 0,15 % ako stabilizátor bravčového tuku (Adeps suillus stabilisatus PhBS IV). Je relat. dobre 

rozp. vo vode, preto v emulziách migruje do vodnej fázy, čo zniţuje jeho koncentráciu v olejovej 

fáze, kt. má chrániť. So stopami ţeleza v olejoch a tukoch tvorí tmavo zafarbené zlúč.  

Galangae radix – sušený koreň východoindickej rastliny Alpinia officinarum Hance (Zingiberaceae). 

Obsahuje prchavé oleje, ţivice, kaempferid, galangín, dioxyflavanol a galangol. Zloţka prípravku 

Melisana Klosterfrau Koncentrat sol., Salvator Schwedenbitter gtt.  

galangín – syn. norizalpinín, 3,5,7-trihydroxy-2-fenyl-4H-1-benzopyran-4-ón, C15H10O5, Mr 270,25; 

flavón izolovaný z koreňa galangy (Alpinia officinarum, Zingiberaceae). Ţlté ihličky z etanolového 

rozt. 

galanín – skr. GAL, regulačný peptid GIT a CNS izolovaný Tatemotom a Muttom (1983) z tenkého 

čreva ošípanej. Pozostáva z 29 aminokyselín. Na protiľahlých koncových častiach molekuly sa 

nachádzajú aminokyseliny glycín a alanín (odtiaľ názov). Imunoreaktivita podobná GAL sa našla v 

CNS, no najmä v submukóze a plexus myentericus s max. v dvanástniku potkana a ošípaných. GAL 

vyvoláva kontrakciu hladkej svaloviny čriev a inhibuje vyplavenie acetylcholínu a substancie P z 

myenterických neurónov potkana. 

galantamín – syn. lykoremín, 4,5,9, 10,11,12-hexahydro-3-metoxy-11-metyl-6H-benzofuro[3a,3,2-

ef]-[2]-benzazepin-6-ol, C17H21No3, Mr 287,35; inhibítor cholínesterázy, izolovaný 

z rastliny Galanthus woronowii Vel. (Amaryllidaceae) (hydrobromid C17H22BrNO3 

– Nivalin). 

Galantamín 

 

 

Galassiho zrenicový príznak príznaky. 



galát galan. 

galaxia – [g. gala-galkaktos mlieko] izolovaná hviezdna sústava, kt. sa na oblohe javí ako malá 

hmlovina. G. obsahuje milióny aţ stovky miliárd hviezd s medzihviezdnym plynom a prachom. Vo 

vesmíre je asi miliarda g. rôzneho tvaru a veľkosti. Najčastejšie sú špirálovité, eliptické a šošovkovité 

g. Jednou z nich je aj naša g., nazývaná Mliečna cesta. G. od svojho vzniku sa od seba vzďaľujú 

(tzv. rozpínanie vesmíru). 

galaxit – [podľa náleziska v Badd Knob blízko Galaxu v USA] syn. mangánový spinel, veľmi vzácny 

čierny nerast. 

GALE – skr. UDP-galaktóza-4-epimeráza. 

galea, ae, f. – [l. koţená helma, prilba] – helma, prilba.  

Galea aponeurotica – plocha šľacha na temeni hlavy. 

Galeatiho žľazy – [Galeati, Domenico Gusmano, 1686 -- 1775, tal. lekár] glandulae duodenales. 

Galeazziho fraktúra – [Galeazzi, Riccardo, 1866 – 1952, tal. chirurg a ortopéd]  syn. Dupuytrenova 

zlomenina, zlomenina rádia nad zápästím s dislokáciou distálneho konca ulny, príp. s odlomením 

proc. styloideus ulny.   

Galeazziho príznak – [Galeazzi, Riccardo, 1866 – 1952, tal. chirurg a ortopéd] príznaky. 

Galega officinalis L. (Fabaceae) – jastrabina lekárska (čes. jestřabina lékařská). Trváca, 40–100 cm 

vysoká, lysá bylina so silným, mnohohlavovým a roz- konáreným podzemkom, z kt. vyrastá viacej 

priamych, väčšinou jednoduchých, pozdĺţne ryhovaných a dutých bylí. Listy sú krátkostopkaté, 

nepárno perovitozloţené, najčastejšie z 5 – 9 lístkových jariem. Lístky sú elipsovité aţ kopijovité, 1,5 

– 4 cm dlhé, tupé al. končisté a zakončené osťou. Prílistky sú malé, celkom voľné a šípovité, kt. 

vyrastajú v pazuchách listov. Jednotlivé kvety sú asi 1 cm dlhé, visiace a krátkostopkaté. Kalich je 

zvonkovitý a šidlovito zubatý. Koruna je celkom biela al. má modrastú, príp. 

fialovomodrú striešku. Tyčiniek je 10 a sú jednozväzkové. Plod je 2 – 3 cm 

dlhý struk, kt. je medzi semenami zaškrcovaný. Kvitne najmä v júli a 

auguste, ojedinele aj neskoršie. U nás sa vyskytuje v níţinách a 

pahorkatinách v povodí väčších riek, na celom juhu a juhozápade. Rastie na 

vlhkých a baţinatých lúkach, na brehoch riek a potokov, v pobreţných 

húštinách, ale aj vo vlhkých lesoch a hájoch. Je dobrá krmovinová rastlina, 

no nesmie sa dobytku podávať vo väčších dávkach, pretoţe môţe vyvolávať 

otravy dobytka. Niekde sa pestuje na okrasu v záhradkách.  

Galega officinalis 

 

Droga: Herba galegae, Semen galegae. Semená jastrabiny obsahujú najmä izoamylénguanidín 

galegín (0,25 %) a alkaloid peganín; vo vňati flavónový glukozid galuteolín (obsahuje luteolín a 

glukózu), aminokyseliny arginín a guanidín, saponín, sacharidy (stachióza), horčiny a malé mnoţstvo 

trieslovín. Galegín má hypoglykemický, diuretický a diaforetický účinok. V minulosti sa droga 

pouţívala ako laktagogum. V experimente sa dojivosť kráv zvýšila aţ o 30 %.  

Priemerná dávka jastrabiny je 2 g pro dosi. Zápar sa pripravuje z 1–2 kávových lyţičiek na šálku 

vody; pije sa 2 – 3-krát/d. Na prípravu adjuvantného antidiabetického čaju sa jastrabina mieša s 

inými drogami, napr. Folium myrtilli, Fructus phaseoli sine semine, Radix taraxaci, Folium salviae, 

Folium urticae, Herba abrotani, Radix bardanae. Nebezpečná môţe byť zámena drogy s jej 

úpríbuznými jedovatými druhmi. 



 

Prípravky – Galegae herba – zloţka prípravku Diabetan spec. 

galegín – izoamylénguanidín, (3-metyl-2-butenyl)guanidín, C6H13N3, Mr 127,18; izoprenoidový derivát 

guanidínu. Je to alkaloid, kt. sa nachádza spolu so 4-hydroxygalegínom vo vňati a semenách 

jastrabiny lekárskej (Galega officinalis L., Leguminosae). Jeho izoprenoidový uhľovodíkový reťazec 

sa neodvodzuje od sekvencie kys. mevalónová–izopentenylpyrofosfát pri biosyntéze terpenoidov. 

Guanidínová skupina sa pripája transamidináciou.  
 
          NH          CH3 
                Galegín 
   H2NCNHCH2CH=CCH3    

galeín – galleinum, 3
,
,4

,
,5

,
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,
-tetrahydroxyspiro[izobenzofuran-1(3H),9

,
-[9H]xanten]-3-ón, C20H12O7, Mr 

364,30; anilínové farbivo, acidobázický indikátor. Jeho sfarbenie sa 

mení v zásaditom prostredí do červena, kým v kyslom do ţlta; 

dvojsodná soľ C20H10Na2O7 – alizarínová violeť (pri pH 10,6 je ruţovej 

farby, pri pH 13 fialovej). 

Galeín 

 

galektíny – skupina proteínov, kt. majú schopnosť viazať -galaktozidy. Existuje niekoľko zákl. druhov 

g. s rôznou distribúciou v tkanivách a bunkách. Študujú sa najmä so zreteľom na ich funkciu 

v regulácii proliferácie buniek, apoptózy a malígnej transformácie.  

galenická farmácia – [podľa g. lekára Galena] technológia liečivých prípravkov, galenických 

prípravkov (galeník). Syn. farmaceutická technológia; angl. Pharmaceutics, Dispensing and 

Compounding, Pharmaceutical Technology; nem. galenische Pharmazie, Pharmazeutische 

Technologie, Pharmazie; poľ. Farmacija stosowania; rus. Technologija lekarstv i galenovych 

preparatov. 

G. f. je najmladším farmaceutickým odborom, kt. sa vyvinul z empiricky získaných poznakov 

formulovaných v zásadách lekárnického umenia (lex artis pharmaceuticae). Vznikol v 50. r., jej 

zakladateľom u nás je L. Zathurecký; por. galenika. Predmetom g. f. sú tieto oblasti: 

a) Liečivé prípravky a lieky ako disperzné systémy, zloţené z liečivých a pomocných látok. 

Podmienky koexistencie zloţiek v určitej liekovej forme, vlastnosti a správanie sa liečivých 

prípravkov a liekov v závislosti od ich zloţenia a výrobného postupu. 

b) Postupy a zariadenia na prípravu liečivých prípravkov a liekov s osobitným dôrazom na 

mechnické procesy, ako je rozdrobovanie, preosievanie, granulovanie, emulgovanie, tabletovanie 

ap. 

c) Hodnotenie akosti liečivých prípravkov a liekov najmä z hľadiska zloţenia, technológie, štruktúry a 

regulácie akosti. 

d) Farmaceutické pomocné látky, najmä konštitutívne, stabilizujúce, pomocné látky na úpravu 

zmyslového vnímania a technické pomocné látky. 

e) Vzťahy medzi zloţením a technológiou liečivých prípravkov a biol. dostupnosťou a účinkom v nich 

podaných liečiv. 

f) Stálosť liečivých prípravkov a liekov a moţnosti jej zabezpečenia. 

g) Obalové materiály, obalová technika a adjustácia liekov. 

G. f. sa zaoberá štúdiom premien liečiv na liečivé prípravky a lieky (liečivá). 



galenický – [podľa g. lekára Galena] farm. 1. pripravený z drog; 2. týkajúci sa liečiv. 

galenicum – [podľa g. lekára Galena] galenikum. 

galenika – [podľa g. lekára Galena] činnosť v oblasti výskumu, výroby a hodnotenia a rozdeľovania 

liečiv, liečivých prípravkov a liekov; galenická farmácia. Interdisciplinárny odbor, kt. sa zaoberá 

vzťahom lieku k biol. dostupnosti sa zaoberá biogalenika (biofarmácia). 

galenikum, pl. galeniká – [galenicum] 1. liečivé prípravky rastlinného al. ţivočíšneho pôvodu 

štandardného zloţenia; 2. rôzne formy liečiv, napr. masti, tct., čaje, elixíry ap., kt. nie sú pripravené 

chemicky. 

galenit – sulfid olovnatý PbS, mäkky, ľahko štiepateľný rudný nerast striebrosivý al. olovenosivej 

farby, kryštalizuje v kockovej sústave. Je najdôleţitejšou a najbohatšou olovenou rudou, často s 

prímesou striebra. U nás sa vyskytuje najmä v Banskej Štiavnici. 

Galenova anastomóza – [Galenus Charissimus] ramus communicans n. laryngei superioris cum n. 

laryngeo inferiore; vena cerebri interni; vena cerebri magna; ventriculus laryngis. 

Galenus Charissimus (Claudius) – g. Galenos [129 Pergamon – 200 Sicília] rímsky lekár a učiteľ. 

Narodil sa v Pergamone (Malá Ázia), je autorom ~ 500 diel z oblasti filozofie, filológie a medicíny 

(zachovaných je 83 lekárskych kníh). Bol dvorným lekárom Marka Aurélia, chirurgom gladiátorov a 

anatómom; vykonával vivisekcie a pitvy na berberských opiciach Macaca Sylviana a ošípaných (na 

ľuďoch nebola v tom čase pitva prípustná). Eklektický dogmatik, napoly stoik, napoly kresťan, kt. 

uctieval Hippokrata a Platóna. Bol stúpencom Aristotelovej teleológie a humoralizmu, náuky o 4 

elementoch, 4 temperamentoch a pneumatizmu. Štyrom hlavným ţivlom – ohňu, vode, vzduchu a 

zemi zodpovedajú 4 hlavné šťavy. Podľa humorálnej patológie príčinou všetkých chorôb je 

nerovnováha telových štiav (dyskrázia). Rozoznával 4 hlavné šťavy: krv (sídlo v srdci), hlien (sídlo v 

mozgu), ţltá ţlč (sídlo v pečeni) a čierna ţlč (sídlo v slezine, resp. semenníkoch). K týmto šťavám sa 

priraďovali dvojice primárnych kvalít: horúčava, vlhkosť, sucho a chlad. Krv je vlhká a teplá, hlien 

chladný a vlhký, ţltá ţlč teplá a suchá a čierna ţlč suchá a chladná. Na základe toho G. vysvetľoval 

napr. ikterus koţe ako dôsledok prebytku ţltej ţlče. Sám významne prispel k rozvoju anatómie a 

fyziológie viacerými objavmi a názormi. Pokusmi dokázal, ţe v tepnách prúdi krv, predpokladal, ţe 

mozog je orgánom vedomia, myslenia a sídlom inteligencie. Zdôrazňoval dg. hodnotu tepu a význam 

posudzovania moču. V th. odporúčal úpravu ţivotosprávy, pravidelné stravovanie, odstránenie 

prebytočných štiav a podávanie liekov vyvolávajúcich protireakciu (contraria contraris, protikladom 

pôsobiť na protiklad). Kombináciou rôznych drog liekov zosilňoval al. zmierňoval ich účinky. Jeho 

učenie pretrvalo do stredoveku. Pod jeho vplyvom bola med. aj u nás pestovaná v kláštorných 

nemocniciach. V anatómii ho nakoniec prekonali diela Vesaliove, vo fyziológii Harveyove. 

Galeodes araneoides – európsky pavúkovitý jedovatý hmyz. 

galerop(s)ia, ae, f. – [g. galeros veselý + g. ops-opsis videnie] abnormálna ostrosť videnia následkom 

chorobných stavov. 

Galeopsis – konopnica, rod z čeľade Lamiaceae. 

Galeopsis segetum Necker (Lamiaceae) – syn. Galeopsis 

ochroleuca Lamk., Dalanus segetum Necker Dostál, konopnica 

ţltkastobiela (čes. konopice bledoţlutá). 

 

 

 

Vľavo: Galeopsis segetum, vpravo:  Galeopsis officinalis 



 

Galeopsis pubescens Bess. (Lamiaceae) – konopnica páperistá (čes. konopice pýřitá). 

Galeopsis speciosa Mill. (Lamiaceae) – konopnica úhľadná (čes. konopice zdobná, konopice 

sličná). Jednoročná rastlina s veľmi rozkonáreným koreňom. Byľ je aţ 1 m vysoká, priama, silno 

rozkonárená, dutá, hrubo štetinovitá, s veľkými napuchnutými časťami pod uzlami, kde je aj 

výraznejšie odstávajúco štetinatá. Listy majú dlhé stopky, sú podlhovasto vajcovité, pri stopke široko 

klinovité al. zaokrúhlené, pílkovito zúbkaté, na obidvoch stranách drsno chlpaté. Kvety sú veľké, 

koruna je omnoho väčšia ako kalich, je výrazne pyskatá, horný pysk je fialový, len 

na okraji biely. Kvitne od júna do konca septembra. Vyskytuje sa po celom území 

Slovenska, a to najmä v lesoch a na rúbaniskách v bučinách, javorinách, ale aj v 

miešaných lesoch s jedľou a smrečinách. Vţdy poukazuje na prítomnosť 

pohybujúcej sa vody, dobrej zásoby humusu, rýchleho obratu ţivín a zvýšeného 

obratu dusičnanov. Na rúbaniskách, najmä na miestach, kde trúchnivie veľa dreva, 

sa často vyskytuje vo veľkých kolóniách. Môţe vyvolať dermatitídu a senzibilizáciu 

koţe. Ani kone neznášajú v sene väčšiu prímes konopnice, najmä plodných bylí al. 

semien. 

Galeopsis speciosa 

Galeopsis Tetrahit L. (Lamiaceae) – konopnica napuchnutá (čes. konopnice polní). Droga: Herba 

galeopsidis (ochroleucae seu dubiae, syn. Herba galepsidum) obsahuje 0,1 – 0,25 % kys. kremičitej, 

asi 0,2 % kremičitanov, 5–10 % trieslovín, ďalej saponíny, horký glykozid, trocha silice a pektínové 

substancie. Minerálne látky tvoria asi 7 %. Pripisujú sa jej účinky metabolika, expektorancia, 

diuretika a adstringensu. Kys. kremičitá priaznivo ovplyvňuje reparačné procesy, najmä v spojivovom 

tkanive, pľúcach, slizniciach a koţi. Droga sa pouţíva v geriatrii ako zdroj minerálov a v th. chron. 

bronchopulmonálnych ochorení, aterosklerózy a urolitiázy. Na prípravu odvaru sa pouţíva jednotlivá 

dávka 2 g. Zápar sa pripravuje z 1 kávovej lyţičky na šálku vody; pije sa 2 – 3-krát/d. Decoctum seu 

Infusum Herbae galeopsidis (15 – 25 g na 2 poháre vody) sa pije v dávke 1/2 pohára 3-krát/d. 

Pouţíva sa obyčajne v kombinácii s inými rastlinami. Expektoračné účinky sa zvýrazňujú pridaním 

Flos primulae, Herba serpylli, Folium plantaginis. Na prípravu remineralizujúcej čajoviny s 

metabolickým a diuretickým účinkom sa pridáva Herba polygoni (avicularis) a Herba equiseti. 

Toxické účinky sa nepozorovali. 

Galilei, Galileo – (1564 – 1642), tal. astronóm, fyzik a matematik. Študoval medicínu v Pise, neskôr 

matematiku a mechaniku. Od r. 1589 bol prof. matematiky na univerzite v Padove. R. 1604 ako prvý 

pozoroval oblohu ďalekohľadom, kt. si sám zostrojil. Od r. 1611 ţil na dvore vojvodcu Cosima II 

Medici vo Florencii. Objavil 4 mesiace Jupitera, pozoroval škvrny na Slnku a krátery na Mesiaci. V 

spise Dialog ( Dialogo spopra in due sistemi del mondi, 1632) podal dôkazy o správnosti 

Kopernikovej heliocentrickej teórie. Inkvizícia spis zakázala (zostal na indexe do r. 1835) a proti  G. 

zaviedla proces. Napokon ho prinútili verejne odvolať svoj názor (známa je jeho veta A predsa sa 

točí (Zem), kt. vyslovil keď opustil súdnu sieň. Štúdium Archimedových zákonov ho viedlo r. 1538 k 

zostrojeniu hydrostatických váh. Odvodil zákony rovnováhy síl v strojoch, zákony pohybu v 

naklonenej rovine a zákony kyvadla. Utvoril základy teórie elasticity. R. 1610 zostrojil ďalekohľad. Vo 

vedeckej práci harmonicky spájal teóriu a experiment, pričom zdôrazňoval význam mat. spracovania 

výsledkov. G. definoval základné pohybové pojmy, formuloval zákon zotrvačnosti a skladania 

pohybu, na čo nadviazal Newton. Jeho ţiakmi boli B. Cavalieri a E. Torricelli, kt. rozpracoval 

infinitezimálny počet. Ďalšie diela: Siderius nuncius (1610), Discorsi e dimonstrazioni matematiche 

informo a due nuove scienzi (1638) a i.  

Galileiho ďalekohľad – [Galilei, Galileo, 1564 – 1642, tal. astronóm, fyzik a matematik] holandský, 

divadelný ďalekohľad; teleskop. Má okulár so zápornou ohniskovou vzdialenosťou (rozptylkou) a 



utvára vzpriamené a zväčšené obrazy. Dosahuje max. 6-násobné zväčšenie, preto sa pouţíva ako 

divadelný ďalekohľad al. ako ďalekohľadové okuliare. Predmetová rovina okuláru splýva s obra- 

zovým ohniskom objektívu (F2  F1
,
). 

Rovnobeţné lúče, kt. sú po prechode spojnou sústavou zbiehavé, sa účinkom rozptylnej sústavy 

stávajú opäť rovnobeţnými a pozorovaný predmet vidí oko pod väčším zorným uhlom. Objektív je 

korigovaný iba pre paraxiálne lúče, periférne lúče majú farebnú a otvorovú chybu (optická 

sústava). 

 

Obr. Optická schéma Galileiho 

ďalekohľadu. 1 – objektív;  2 – 

okulár 

 

 

 

 

Zostrojil ho Galilei r. 1610 s 3-

násobným a neskôr aţ 32-násobným zväčšením. Ním objavil pohoria, roviny a krátery na Mesiaci, 

fázy Venuše, Merkúra a Marsu, škvrny na Slnku i jeho otáčanie a 4 najväčšie mesiace Jupitera. 

galinsoga malokvetá – burina z čeľade astrovitých (Asteraceae).  

Galipea officinalis (Rutaceae) – galipea lekárska. Trváci strom s trojlaločnatými sklovitými listami a 

odporne páchnucimi kvetmi. Pochádza z hôr Juţnej Ameriky. Droga (sušená kôra) obsahuje horčiny, 

alkaloidy vrátane kusparínu a alipínu a silicu. Juhoamerickí Indiáni ju stáročia pouţívali ako amarum 

a tonikum, ako aj ako pomôcku pri love rýb, kt. vo vode omračovala. Do Európy sa doviezla r. 1759, 

kde sa stala zloţkou nápoja Angostura bitters. V ostatnom čase ju nahradila Gentiana lutea. 

Pouţívala sa v ľudovom liečiteľstve vo forme záparu, tct. a tbl. pri tráviacich ťaţkostiach, hnačke, 

dyzentérii. Vo veľkých dávkach vyvoláva vracanie. 

galipín – 2-[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]-4-metoxychinolín, C20H21NO3, Mr 323,38; látka izolovaná z 

Cusparia trifoliata Engl. (Rutaceae). Nachádza sa aj v Galipea 

officinalis. 

Galipín 

 

gálium – [gallium, podľa náleziska v Pyrenejách starovekej Gálie] chem. prvok, symbol Ga, Ar 69,72, 

Z = 31, mocenstvo 3, 2 a 1, prvok zo skupiny vzácnych kovov, pri izbovej teplote tekutý, niekt. jeho 

zlúč. sú jedovaté. V prírode sa vyskytujú izotopy 69 a 71, k umelým rádioaktívnym izotopom patrí 63 

aţ 68, 70 a 72 – 76. Najbohatším zdrojom Ga je germanit. Objavil ho L.Boisbaudran (1875). Po 

poţití zlúč. gália sa dostavuje kovová chuť v ústach, môţu vzniknúť vyráţky a útlm kostnej drene. 

67
Ga-citrát – citronanová soľ, rádiofarmakum, pouţíva sa na zobrazovanie nádorov, najmä mäkkých 

tkanív, zápalových loţísk a abscesov. Viaţe sa na plazmatické bielkoviny, vychytáva sa prevaţne 

pečeňou, slezinou, kostnou dreňou a kostrou [Neoscan, Gallium Citrate (67Ga)
 , Galliumcitrat 

(
67

Ga), Gallium Citricum (
67

Ga)] . 

Dusičnan gália je hydratovaná soľ Ga, účinný inhibítor resorpcie vápnika kostrou. Podáva sa i. v. 

pri hyperkalciémii vyvolanej nádormi. 

Galium – lipkavec, rod bylín z čeľade Rubiaceae. 



Galium aparine (Rubiaceae) – lipkavec obyčajný. Jednoročná, 50 – 150 cm vysoká bylina, celá 

porastená tuhými, naspäť zahnutými chlpmi. Byľ je slabá, poliehavá al. popínavá, jednoduchá al. 

rozkonárená, ostro štvorhranná, často aţ krídlatá, na hranách porastená drobnými, naspäť 

obrátenými ostňami. Listy vyrastajú na byliach v 6 – 9-početných praslenoch, sú kopijovité, tupé, na 

okrajoch a na rube na ţilnatine porastené malými ostňami. Listy a stonky má pokryté jemnými 

háčikmi, ktorými sa prilipne na všetko, čoho sa dotkne. Kvety vyrastajú na priamych dlhých stopkách 

z listových pazúch a tvoria chudobné vidlanovité súkvetie. Kalich je 

zakrpatený, koruna veľmi drobná, biela al. zelenkavá, s cípmi jemne 

zahrotenými. Plocňdom je suchá, guľatá, 4 – 7 mm veľká dvojnaţka, 

celá porastená háčikovitými chlpmi. Kvitne od mája do konca 

októbra, aj dlhšie. U nás je hojne rozšírený po celom území, od níţin 

do horského pásma. Rastie na vlhkých neobrobených miestach, v 

krovinách, pobreţných lesoch a húštinách, medzi plotmi, na poliach, 

úhoroch a rumoviskách. Droga (celá bylina) obsahuje iridoidné 

kumaríny vrátane asperulozidu, ďalej flavonoidy a taníny. Pouţívala 

sa v ľudovom liečiteľstve vo forme záparu a tct. pri chorobách krvi a 

na „čistenie krvi“. Pôsobí diureticky, ako aj adstringentne, stimuluje lymfatickú drenáţ.  

Vľavo: Galium aparine, vpravo:   Galium odoratum 

 

 

 

Galium odoratum (L.) Scop. (Rubiaceae) – lipkavec marinkovitý. Trváca bylina z čeľade 

marenovitých s tenkým valcovitým a plazivým podzemkom a s 0,1 – 0,3 m vysokou štvorhrannou a 

holou stonkou. Pretiahnuté špicaté listy sú usporiadané v praslenoch a majú jasnozelenú farbu. 

Príjemne voňajúce drobné biele kvety kvitnú v máji a júni a sú usporiadané do koncového vrcholíka. 

Plod je guľatá štetinatá dvojnaţka. G. o. sa vyskytuje v celej sev. a stred. Európe, na Sibíri a v sev. 

Afrike. Rastie v tienistých lesoch, najmä v bučinách, ale aj v ihličnatých lesoch, zvyčajne vo veľkom 

mnoţstve pohromade. Je rozšírená aj v níţinách, ale prechádza aţ do horského pásma. Vňať sa 

zbiera krátko predtým, ako rastlina rozkvitne. Suší sa pokiaľ moţno rýchle v tieni. Pri neopatrnom 

sušení ľahko hnedne a plesnivie. Droga príjemne vonia po kumaríne, kt. je jej hlavnou účinnou 

zloţkou (0,9 %). Je to glykozidicky viazaná zlúč., kt. nie je v rastlinnej ríši zriedkavá. Tvorí sa aţ pri 

sušení, v čerstvej rastline sa nenachádza. Spolu s prítomnými trieslovinami ovplyvňuje aj 

pigmentáciu pokoţky. Nálev lipkavca (10 g/100 ml vriacej vody, vylúhovať 10 min), kt. obsahuje 

okrem kumarínu aj triesloviny, sa pouţíva v kozmetike na prekrvenie a stmavenie bledej pokoţky. 

Kúpeľ sa však nesmie kombinovať s opaľovaním; najmenej 1 h po umytí pokoţky sa nemá 

vystavovať slnku. Ak sa nezjavia alergické reakcie (opuch, vyráţky), moţno kúru vykonávať 

týţdenne asi 2 mes. Z kumarínu sa pripravujú antikoagulanciá. V niekt. krajoch, najmä vinárskych sa 

z lipkavca pripravuje tzv. májový nápoj. V slabo osladenom víne sa máča čerstvá vňať. V minulosti 

sa u nás lipkavcom aromatizoval domácky fermentovaný tabak. 

GALK – skr. galaktokináza. 

Gallamini triethiodidum galamíntrietjodid. 

Gallentee (Abtswinder Naturheilmittel) – fytofarmakum, cholagogum, choleretikum. Zloţenie: 

Menthae piperitae folium 30 g + Taraxaci herba cum herba 20 g + Millefolii herba 20 g + Curcumae 

radix 15 g + Liquiritiae radix naturalis 5 g + Foeniculi fructus 5 g + Calendulae flos 5 g v 100 g 

čajovej zmesi. 

Indikácie – cholecystopatie, najmä cholangitída a cholecystitída (mimo akut. štádia).  



Kontraindikácie – ileus, ťaţká hepatopatia, obštrukcia ţlčových ciest, empyém ţlčníka. 

Dávkovanie – 1 polievková lyţica (asi 5 g) al. 1 – 2 nálevové vrecká sa prelejú šálkou (asi 200 ml) 

vriacej vody a po 10–15-min vylúhovaní v prikrytej nádobe sa scedí. Čaj sa pije teplý, nesladený 3 aţ 

4-krát/d, pol h pred jedením. 

gallicus, a um – [l.] galský. Morbus gallicus – galská choroba, syfilis. 

Gallieho transplantát – [Gallie, William, 1882–1959, kan. chirurg] pásik fascia lata pouţívaná ako šev 

pri operácii prietrţí. 

Gallii (
67

Ga) citras gálium. 

gallium, i. n. – [podľa náleziska v Pyrenejách, stredovekej Gálie] gálium. 

Gallium Citrate (
67

Ga) inj. – rádionuklidové diagnostikum na lokalizáciu a potvrdenie malígnych 

nádorov a hemoblastóz (bronchogénny karcinóm, karcinóm pečene, lymfómy a Hodgkinova 

choroba). Zloţenie: Mallinckrodt Medical B. V Gallii citras 37 MBq (
67

Ga) + Alcoholum benzylicum 9 

mg + Natrii citras 1,75 mg + Natrii chloridum 6,87 mg + Aqua pro inj. ad 1 ml (37 MBq, 82 MBq, 123 

MBq, 205 MBq); ); Gallium Citricum. 

Galliumcitrat (
67

Ga) inj. (Amersham): Gallii citras (67Ga) 50 MBq (max. 1,9 kCg) + Natrii citras 

dihydricus 26 mg v 1 ml sterilného izotonického rozt.; rádionuklidové diagnostikum; Gallium 

Citricum. 

Gallium Citricum (
67

Ga) inj. Ústav jadrového výskumu: Gallii citras (
67

Ga) 0,1 – 0,4 GBq + Natrii 

citras 23 mg + Natrii chloridum 2,3 mg + Aqua pro inj. ad 1 ml. Radionuklidové diagnostikum. 

67
Ga vo forme trojmocného katiónu sa viaţe v plazme na transportné bielkoviny, po vstupe do buniek 

sa viaţe v cytoplazme. Vyuţíva sa najmä na dg. nádorov. Pri väzbe na transferín môţe nastať 

interakcia s iónmi niekt. trojmocných kovov. Po i. v. podaní se 
67

Ga viaţe do komplexu s 

transferínom v plazme, v tkanivách sa akumuluje v lyzozómoch. Prvý d sa 10 – 15 % dávky vylučuje 

obličkami, potom sa vylučuje pečeňou a 15 – 20 % stolicou. U zdravých ľudí sa vţdy dostáva aktivita 

do pečene (5 % ), sleziny (0,7 %) , GIT (9 %), do kostry (13 %), kostnej drene (5,4 %), obličiek (0,84 

%). V rôznom stupni sa hromadí v očných tkanivách, nosohltane a slinových ţľazách, sterne a 

sternoklavikulárnom skĺbení, vo veľkých kĺboch. Akumulácia v prsníku je takmer vţdy pri laktácii, 

niekedy aj mimo nej. Za normálnych okolností je akumulácia symetrická. U detí sa môţe vychytávať 
67

Ga týmusom al. zvyškami jeho tkaniva. Z jednotlivých orgánov sa vylučuje s t0,5 1,25 d -- 25,5 d. 

Celkove sa 91 % rádiofarmaka vylúči močom, 9 % stolicou.  

Za patol. okolností sa 
67

Ga vychytáva v prim. a metastatických nádoroch, zápalových léziách a 

abscesoch. Vychytávanie v lymfatických uzlinách treba pokladať za patol. Výskyt klamne pozit. 

výsledkov môţe byť vysoký. Inj. citrónanu galitého (
67

Ga) se musí pouţívať ako doplnok k iným dg. 

postupom. 

Indikácie – podozrenie na neoplastické ochorenie, najmä Hodgkinovu chorobu, iné malígne lymfómy, 

sarkómy mäkkých tkanív a pľúcne karcinómy. Lokalizácia metastáz malígnych melanómov. Dfdg. 

adenomu pečene a pečeňových metastáz, mezoteliómov pohrudnice a pobrušnice. Určenie rozsahu 

malignity. Sledovanie účinku th. nádorov, skríning recidív nádorov. Lokalizácia zápalových loţísk, 

horúčky neznámeho pôvodu. 

Kontraindikácie – laktacia, iné nie sú známe. 

Nežiaduce účinky – ojedinelé mierne koţné reakcie. 

Dávkovanie – podáva sa i. v. 70 – 200 MBq. Exspirácia: 10 d od referenčného dátumu. 

Gallopamili hydrochloridum galopamil. 



gallus, i, m. – [l.] kohút. Crista galli – kostný hrebeň vyčnievajúci vpredu v strednej čiare do lebkovej 

dutiny.  

GalNac – skr. N-acetylgalaktozamín. 

Galodyn spec. (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – fytofarmakum, choleretikum. Zloženie: Flos 

robiniae, Fructus phaseoli sine semine, Herba cichorii, Herba marrubii albi, Herba chelidonii. Nálev z 

čajoviny sa pouţíva ako podporný prostriedok pri ţlčníkových ochoreniach a na podporu vylučovania 

ţlče. Polievková lyţica čajoviny sa zaleje 0,25 l vriacej vody a nechá sa vylúţiť 10 – 15 minút. Pije sa 

3-krát/d. 

galón – 1. angl. miera na obilie (4,54 l); 2. imperal g. – angl. miera na kvapaliny (4,54596 l); 3. liquid g. 

– miera na kvapaliny v USA (1 g. = 4 quarty = 3,785 l).  

galop – [franc.] cval, nepravidelný rytmus srdca, auskultačný nález 3 al 4 srdcových oziev. Ide o 

mimoriadne ozvy vznikajúce v diastole. Môţu byť podmienené: 1. kontrakciou predsiene –

(predsieňový, presystolický g., S4), pri kt. je akcentovaná 3. ozva; vyskytuje sa pri ochoreniach srdca 

spojených s poruchou poddajnosti srdca; 2. včasným plnením komory (komorový, protodiastolický g., 

S3) s akcentovanou 4. ozvou, vyskytuje sa pri ochoreniach srdca spojených s poruchou plnenia 

komôr vo včasnej diastole; 3. ich kombináciou (sumačný g.) so splynutím 3. a 4. ozvy do jednej 

hlučnej ozvy; vyskytuje sa pri kardiopatiách s tachykardiou. 

galopamil – gallopamilum, syn. metoxyverapamil, -[3-[[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]metylamino]propyl]-

3,4,5-trimetoxy--(1-metyletyl)benzénacetonitril, 

C28H240N2O5, Mr 484,64; blokátor vápnikových kanálov, 

vazodilatans, antiarytmikum. 

Galopamil 

 

G. obmedzuje transmembránový tok iónov vápnika špecifickými iónovými kanálmi do buniek 

myokardu, sínusového, AV uzla a buniek hladkej svaloviny ciev. To vyvoláva vazodilatáciu a 

zníţenie periférneho odporu ciev, predzaťaţenia srdca (afterload) a spotreby kyslíka v myokarde. 

Spomaľuje aj tvorbu vzruchov v sínusovom uzle a spomaľuje vedenie vzruchov AV uzlom. 

Následkom toho sa spomaľuje srdcová frekvencia a predlţuje interval PQ. Vysoké dávky, najmä pri 

poškodení myokardu majú negat. inotropný účinok. V th. dávkach vyvoláva pokles TK, normálny TK 

a normálnu srdcovú frekvenciu neovplyvňuje. 

Po podaní p. o. sa resorbuje asi 90 %, pričom podlieha výraznému účinku prvej pasáţe pečeňou, 

jeho absol. biol. dostupnosť pri opakovanom podaní je len asi 15 – 20 %. Na plazmatické bielkoviny 

sa viaţe 90 %. Metabolizuje sa intenzívne v pečeni, jeho najdôleţitejšie metabolity sú len nepatrne 

účinné. Vylučujú sa stolicou a močom. Biol. t0,5 eliminácie je 3 – 8 h. Nezmenene močom sa vylučuje 

len asi 1 %. U pacientov s poruchami funkcií pečene (napr. cirhóza pečene) je biol. dostupnosť 

zvýšená a vylučovanie spomalené. 

Indikácie – esenciálna hypertenzia (retardované formy liečiva), ischemická choroba srdca so 

stabilnou angina pectoris. 

Kontraindikácie – šok, akút. komplikovaný infarkt myokardu (s bradykardiou, výraznou hypotenziou, 

ľavostranným srdcovým zlyha ním), kongestívna srdcová nedostatočnosť, sy. chorého sínusu, sy. 

preexcitácie, AV blok II. a III. stupňa, fibrilácia a flutter predsiení so súčasným sy. preexcitácie (WPW 

a LGL sy.), kt. podmieňuje riziko iniciácie komorovej tachykardie. Ťaţké poruchy funkcie pečene al. 

obličiek, známa precitlivenosť na g. al. verapamil. 

Nežiaduce účinky – SA al. AV blokády, bradykardia, zhoršenie srdcovej insuficiencie a hypotenzia. K 

poruchám GIT patrí zápcha, občasné ţalúdkové ťaţkosti, nauzea. Ďalej sú to bolesti hlavy, 



únavnosť, návaly krvi do hlavy, závraty, opuchy členkov, alergické prejavy (exantém, svrbenie, 

ţihľavka); ojedinele sa zhoršujú výsledky pečeňových testov. 

Interakcie – antihypertenzíva zvyšujú hypotenzívny účinok g. Súčasné podanie -blokátorov a i. 

antiarytmík ako aj inhalačných anestetík zvyšuje účinok g. na srdce, môţe vyvolať bradykardiu, AV-

bloky vyššieho stupňa, zhoršenie kongestívnej srdcovej nedostatočnosti. I. v. podanie -blokátorov a 

antiarytmík u pacientov dlhodobo liečených g. je kontraindikované. G. zvyšuje plazmatickú 

koncentráciu ciklosporínu, digoxínu, prazosínu a teofylínu aţ o 25 % a zniţuje účinok lítia. 

Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom so sínusovou bradykardiou a AV-blokádou I. stupňa 

pred začatím th. Gravidným a dojčiacim ţenám sa nemá aplikovať. Ak je jeho podanie nevyhnutné, 

má ţena prerušiť dojčenie. G. môţe zníţiť schopnosť riadiť motorové vozidlo a ovládať stroje, najmä 

na začiatku th. a pri súčasnom poţití alkoholu. 

Dávkovanie – 50 – 150 mg 2 – 3-krát/d v intervale > 6 h, najlepšie ráno 100 mg a večer 50 mg; dmd 

200 mg.  

Prípravok – Algocor, Corgal, Procorum tbl. obd. Knoll, Wingom. 

GALT – 1. skr. angl. gut-associated lymphoid tissue lymfoidné tkanivo čreva, zahrňuje tonzily, 

Peyerove plaky, lamina propria GIT a apendix; 2. skr. galaktóza-1-fosfáturidyltransferáza. 

Galton, Francis sir – (1822–1911) angl. lekár, antropológ a experimentálny psychológ. Vzdialený 

príbuzný Ch. Darwina, pochádzal zo zámoţnej kvakerskej rodiny. Po štúdiách medicíny v Londýne, 

kt. prerušil, pôsobil ako súkromný učiteľ. Podnikol študijnú cestu do juhozáp. Afriky. Objavil 

anticyklóny. Svojím hlavným dielom Hereditary Talent and Character (1865) a Hereditary Genius 

(1869) a ďal- šími prácami sa stal zakladateľom eugeniky. Na základe genealogických štúdií 

ţivotopisov vynikajúcich osobností viktoriánskeho Anglicka sa usiloval dokázať, ţe inteligencia je 

rovnako dedičná ako somatické vlastnosti. Navrhoval kontrolovať pôrodnosť, resp. obmedzovať 

rozmnoţovania „nesúcich“ (unfit) jedincov, ako aj zlepšovať ľudskú rasu kontrolovaným výberom 

„súcich“ (fit) jedincov pri pouţití biol. zákonov chovu. Zaviedol vyšetrovanie odtlačkov prstov.  

Galtonov zákon regresie – [Galton, Francis sir, 1822 aţ 1911, angl. antropológ, zakladateľ eugeniky] 

zákony.  

Galvani, Aloisio Luigi – (1737–1798), tal. prírodovedec a lekár, prof. anatómie na univerzite v 

Bologni. R. 1789 pri pokusoch so ţabími stehienkami spozoroval kontrakciu svalstva po ich 

stimulácii dotykom dvoch kovových predmetov pri iskrivom výboji. Vo svojej práci De viribus 

electricitatis in motu musculari commentarius (1791) vyslovil myšlienku, ţe ide o prejav akejsi 

ţivočíšnej elektriny. A. Volta správne vysvetlil. ţe ide o jav elektromagnetickej indukcie. Na jeho 

pamiatku pomenovali chem. zdroje jednosmerného elekt. prúdu galvanickými článkami. 

galvanický – [podľa tal. prírodovedca a lekára A. L. Galvaniho, 1737 -- 1798] pouţívaný, vznikajúci pri 

galvanizácii, týkajúci sa galvanizácie. 

 

galvanický článok – [podľa tal. prírodovedca a lekára A. L. Galvaniho, 1737 – 1798] chem. zdroj 

elekt. napätia skladajúci sa z kladnej a zápornej elektródy ponorenej do vhodného elektrolytu. Prvý 

ho opísal r. 1836 Daniell. 

Môţe ísť o: 1. dve rôzne elektródy ponorené do dvoch rôznych, ale stýkajúcich sa elektrolytov; 2. 

dve rôzne elektródy ponorené do toho istého elektrolytu; 3. dve rovnaké elektródy ponorené do 

dvoch rôznych elektrolytov.  

Ak sa zapoja elektródy g. č. do elekt. obvodu, bude ním prechádzať jednomerný elekt. prúd. Pritom 

prebiehajú eletrochemické procesy na povrchu elektród, kt. udrţujú rozdiel potenciálov medzi 



elektródami. Týmito procesmi sa vyčerpajú zásoby aktívnych látok udrţujúcich prúd v elekt. obvode 

a článok sa vybíja. Následkom polarizácie elektród (zmien ich potenciálu prechodom prúdu) je 

elektromotorické napätie pracujúceho g. č. (svorkové napätie) vţdy o niečo menšie ako napätie 

nezapojeného g. č. Polarizácia sa odstraňuje pomocou depolarizátorov, kt. obnovujú pôvodný stav 

elektród a elektrolytu.  

G. č. pozostáva z dvoch vodivo spojených polčlánkov, zinkového a medeného, kt. sú oddelené 

poréznou membránou:  

Zn  ZnSO4  Cu
2+

  CuSO4 

Prebytočná časť elektrónov zo zinkovej elektródy prechádza cez vodivý drôt na meď. Tým sa zniţuje 

záporný náboj na zinkovej elektróde a porušuje rovnováha v elektrickej dvojvrstve. Na obnovenie 

rovnováhy musia prechádzať do rozt. ďalšie ióny zinku. Prechodom elektrónov na medenú elektródu 

sa zmenší kladný náboj a na zachovanie rovnováhy sa musí príslušná časť iónov medi vylúčiť na 

medenej elektróde. Zn sa rozpúšťa a Cu vylučuje na elektróde za stáleho prietoku elektr. prúdu 

galvanickým článkom. 

Príčinou pohybu elektrónov prúdookruhom pri spojení obidvoch elektród kovovým vodičom je rozdiel 

elektródových potenciálov, kt. sa nazýva elektromotorické napätie (EMN); je to rozdiel pravej a ľavej 

elektródy 

EMN = Eprav – Eľav = Ered + Eox = ECu – EZn 

EMN (potenciálový rozdiel) akéhokoľvek galvanického článku vzniká ako dôsledkok oxidačno-

redukčnej reakcie, pričom na jednej elektróde prebehne redukčná reakcia, na druhej oxidačná. V g. 

č. sa na elektródach uskutočnia tieto vratné reakcie: 

 1. redukčná reakcia Cu
2+

  + 2e  Cu 

 2. oxidačná reakcia Zn – 2 e  Zn
2+

 

Sumárna oxidačná reakcia 

Cu
2+

 + Zn  Zn
2+

 

Najčastejšie sa pouţíva Laclancheov g. č. Zápornú elektródu tvorí dutý valec (Zn) v roztoku salmiaku 

(NH4Cl). Kladná elektróda je uhlíkový kolík (C). Burel (MnO2) je depolarizátor. 

Iným typom je Daniellov g. č. Skladá sa zo zinkovej elektródy (Zn) ponorenej do vodného rozt. 

síranu zinočnatého (ZnSO4) a medenej elektródy ponorenej do rozt. síranu meďnatého (CuSO4), 

Rozt. sú oddelené pórovitou priehradkou. Tento článok sa nepolarizuje, je stály s elektromotorickým 

napätím 1,07 V. Moţno ho spojiť ako normál napätia – normálny článok. 
                 
 
Vľavo: Laclancheov galvanický 
článok; vpravo: Daniellov 
galvanický článok – stály  
 
 
 

 
Daniellov článok umoţňuje merať EMN (potenciálový rozdiel medzi dvoma elektródami) jednoduchým 

spôsobom, ak pokladáme jeden z elektródových potenciálov za nulový a potenciály všetkých 

ostatných elektród porovnávame s touto štandardnou elektródou, napr. vodíkovou. 

G. č. schopné regenerácie sú akumulátory. 



galvanisatio, onis, f. – [podľa tal. prírodovedca a lekára A. L. Galvaniho, 1737 – 1798] 

galvanizácia.  

galvanizácia – [podľa tal. prírodovedca a lekára A. L. Galvaniho, 1737 – 1798] 1. pokovovanie menej 

ušľachtilých kovových al. nekovových predmetov na ich ochranu proti korózii al. úpravu ich povrchu 

elektrolytickou metódou; 2. th. galvanickým prúdom, vyuţívanie galvanického (jednosmerného) 

prúdu na th. učely (napr. ionoforéza); galvanoterapia.  

galvanizačný – [podľa tal. prírodovedca a lekára A. L. Galvaniho, 1737 aţ 1798] súvisiaci s 

galvanizáciou, uskutočnený galvanizáciou, potrebný pri galvanizácii.  

galvanizmus – [podľa tal. prírodovedca a lekára A. L. Galvaniho, 1737 – 1798] 1. elektrina vznikajúca 

v galvanických článkoch; 2. zubný galvanizmus – vznik galvanického prúdu v ústnej dutine 

následkom prítomnosti > 2 nepodobných kovov v zubných náhradách omývaných slinou, príp. 

jediného kovu omývaného 2 elektrolytmi (slinami a tekutinou zubnej pulpy). Dotykom takýchto 2 

náhrad môţe vznikať prúd dostatočne silný, aby dráţdil dreň a vyvolával ostrú bolesť. Anodická 

náhrada a okolitá oblasť je vystavená elektrolytickej korózii. 

galvano- – [A. L. Galvani] prvá časť zloţených slov s významom galvanizmus, galvanický (prúd). 

galvanocaustica, ae, f. – [g. kaiein horieť + g. kausis pálenie] galvanokaustika, delenie, rozrušenie 

tkaniva elekt. noţom pomocou galvanického prúdu.  

galvanofarad – [galvano- + farad Faraday] prístroj na galvanoterapiu, faradizáciu al. 

kombinovanú th. galvanofaradických prúdom. 

galvanogustometer – [galvano- + g. gustus chuť + g. metron miera] prístroj na meranie prahu chuti 

pomocou galvanického prúdu. 

galvanochemický – [galvano- + g. chemeia chémia] týkajúci sa chem. účinkov galvanického prúdu. 

galvanochirurgia, ae, f. – [galvano- + g. cheir ruka + g. ergon dielo] pouţitie galvanického prúdu v 

chirurgii. 

galvanokaustika – [galvano- + g. kaustikos palčivý, ţieravý, leptavý] syn. galvanokauterizácia, 

elektrokaustika, elektrokauterizácia, spálenie al. prepálenie chorobne zmeneného tkaniva pomocou 

kovovej slučky rozţeravenej elekt. prúdom. 

galvanokauterizácia – [galvano- + g. kautérion ţeliezko na pálenie] galvanokaustika. 

galvanometer – [galvano- + g. metron miera] citlivý prístroj na meranie a indikáciu veľmi malých 

jednosmerných elekt. prúdov (10
-12

 A) al. napätí vyuţívajúci silový účinok trvalého magnetu na 

pohyblivú cievku, kt. preteká meraný prúd. 

Jeho merací systém sa skladá z cievky a magnetu, v kt. poli sa cievka môţe otáčať. Pri prechode 

prúdu pôsobí na cievku v mag- netickom poli moment síl, kt. sa vyrovnáva skrúcaním jemného 

vlákna, na kt. je cievka zavesená. Čím je vlákno jemnejšie, tým je g. citlivejší. Takéto g. nemajú 

ručičku, výchylka cievky sa zisťuje svetelným lúčom, kt. sa odráţa od ľahkého zrkadielka spojeného 

s cievkou. 

galvanonarcosis, is, f. – [galvano- + g. narkoó omamujem) galvanonarkóza. 

galvanonarkóza – [galvano- + g. narkósis spánok] celková anestézia pomocou jednosmerného 

prúdu; znecitlivenie al. útlm bolesti zapojením galvanického prúdu (hĺbková galvanizácia). Pouţíva 

sa aj na omráčenie a pritiahnutie rýb pri love. 

galvanopalpácia – [galvano- + l. palpare hmatať] metóda vyšetrovania senzorických a 

vazomotorických nervov koţe aplikáciou bodovej anódy na vyšetrovanú oblasť koţe, katóda sa 

nakladá na inú časť. 



galvanoplastika – vytváranie odliatkov pomocou galvanického prúdu; vyuţíva sa pritom vylučovanie 

kovu na katóde galvanického článku. 

galvanopunctura, ae, f. – [galvano- + l. pungere bodať] galvanopunktúra. 

galvanopunktúra – [galvanopunctura] spôsob akupunktúry s pouţitím elekt. prúdu napodobňujúci 

pichanie ihlou. 

galvanoskop – [galvanoscopos] prístroj na zisťovanie elekt. prúdu v sieti a určenie jeho smeru. 

galvanostégia – galvanické pokovovanie; vyuţíva sa pritom vylučovanie kovu na katóde 

galvanického článku. 

galvanotaxis, is, f. – [galvano- + g. taxis radenie, poriadok) galvanotaxia, pohyb jednobunkových 

ţivočíchov, rastlín a baktérií v elekt. poli s ovplyvňovaním smeru ich pohybov jednosmerným 

prúdom. 

galvanoterapia – [galvanotherapia] th. aplikácia galvanického (jednosmerného) prúdu konštantnej 

intenzity asi 0,1 mA/cm
2
; elektroterapia.  

V oblasti katódy vznikajú elektrolytickou disociáciou a ionoforetickým vpravovaním aniónov z 

elektródového rozt. obsahujúceho ióny Na+ a Cl– zásadité splodiny elektrolýzy podľa rovnice 2 Na
+
 

+ 2 H2O  2 NaOH + H2. Ich neutralizácia kys. chlorovodíkovou v katódovom ochrannom rozt. 

prebieha podľa reakcie: NaOH + HCl  NaCl + H2O. Keby sa vzniknuté ióny OH
--
 neneutralizovali, 

prenikli by do koţe a vyvolali jej poleptanie.  

V oblasti anódy vznikajú elektrolýzou elektródového rozt. obsahujúceho ióny Na+ a Cl– kyslé 

splodiny elektrolýzy podľa reakcie Cl2 + H2O  2 H2O – 1/2 O2. Jej neutralizácia hydroxidom 

sodným obsiahnutom v anódovom ochrannom rozt. sa uskutočňuje podľa reakcie HCl + NaOH  

NaCl + H2O. Keby sa vzniknuté ióny H
+
 neneutralizovali, prenikli by z elektrolytovej podloţky do 

koţe. Anódový ochranný rozt. obsahuje NaCl 5,0, NaOH 1,0 Aqua destil. ad 1000,0, kým katódový 

NaCl 5,0, HCl dil. 6,5, Aqua destil. ad 1000,0. 

Galvanický prúd sa šíri tkanivami ako vodičom 2. rádu, teda prevaţne elektrolyticky (pohybom 

katiónov a aniónov v elekt. poli). Sčasti sa šíri aj elektroforeticky (pohyb elekt. nabitých koloidných 

častíc). Nastáva pritom vzájomná výmena katiónov a aniónov medzi elektródami, vyplavovanie iónov 

z buniek, zvýšenie metabolizmu v koţi, podkoţí a i. tkanivách následkom elekt. polarizácie. 

Pri elektrolytickom vedení predstavuje ţivé tkanivo ohmický reálny odpor, pozdĺţ jeho prietoku 

polarizuje tkanivá. Pôsobením elekt. poľa získavajú elektróny kinetickú energiu, zvyšuje sa rýchlosť 

ich pohybu. Práca vykonaná elekt. poľom sa mení na pohybovú energiu neusporiadaných pohybov 

atómov a molekúl, teda na tepelnú energiu. Integrálna matematická formulácia Jouleovho zákona sa 

dá vyjadriť vzorcom 
 
            U2 
   P = ------- = R . I2 
            R 

energia premenená na teplo vyplýva zo vzťahu 

W = U. I. t = R . I2 . t [J] 

kde W je energia a P činný výkon. 

Prechodom prúdu sa produkuje teplo dané Jouleovým zákonom. Vzniká pritom hyperémia tkanív, 

najmä rozšírením kapilár, kt. podporuje difúziu látok, priaznivo ovplyvňuje trofické a regeneračné 

procesy, resorpciu extravazátov, infiltrátov. 

Galvanický prúd má nastavenú intenzitu od katódy k anóde. Dohodou sa stanovilo, ţe preteká 

obrátene, teda stále rovnakým smerom. Pomerne ľahko prechádza tkanivami s veľkým obsahom 



vody a bielkovín, najväčší odpor mu kladú tkanivá s malým obsahom vody – koţa, najmä povrchové 

vrstvy, kosť, chrupavka a šľachy. 

 

 
Obr. Schematické znázornenie vzniku katelektrotonusu a anelektrotonusu. Pokojový membránový 

potenciál na nerve (v strede obrázka) má asi –70 mV a je podmienený koncentráciou iónov opačného náboja na 

vonkajšej a vnútornej strane membrány nervu. Pôsobením katódy (vľavo) nastáva odsávanie kladných iónov, 

čím sa ,,zriedi`` povrchový kladný náboj na membráne nervu a klesne aj záporný náboj vnútornej vrstvy. 

Polarizácia membrány klesá na potenciál –60 mV, čím sa zvyšuje dráţdivosť nervu. Pôsobením anódy (vpravo) 

nastáva odsávanie záporného náboja z povrchu nervu, čím sa zvýši prevaha kladného náboja i záporný náboj 

na vnútornej strane nervu. Potenciál membrány nervu sa zvýši na –80 mV, následkom čoho klesá dráţdivosť 

nervu. 

V th. sa najviac vyuţíva galvanizácia, pri kt. sa aplikuje prúd so stálou intenzitou, hustotou ~ 0,1 

mA/cm
2
 na menšie časti tela kovovými elektródami podloţenými podloţkami s ochrannými rozt. 

Medzi kovovú elektródu a povrch tela (koţou) sa vkladá porézna podkloţka, kt. dobre vysáva vodu, 

aby sa pri styku elektródy s podloţkou nepoškodila koţa popálením.  

Dávka galvanického prúdu sa vypočíta pomocou tzv. prúdovej hustoty v cm
2
, t. j. intenzity prúdu v 

mA prechádajúceho určitým prierezom elektródy; max. prúdová hodnota je 0,1 mA/cm
2
. Z tejto 

hodnoty vyplýva max. prúdové zaťaţenie elektródy Imax: 

Imax = plocha elektródy v cm
2
  0,1 mA/cm

2
 

Pri pouţívaní nerovnako veľkých elektród sa Imax vypočíta z veľkosti menšej elektródy s väčšou 

hodnotou prúdu pri danej intenzite prúdu väčšiu prúdovú hodnotu. Pri veľmi malých elektródach 

treba pri výpočte Imax zohľadniť plochu podloţky elektródy (účinnej plochy pre vstup elekt. prúdu).  

Predpokladané účinky g.: 1. zvýšenie miestneho metabolizmu, kt. moţno umiestením elektród 

vhodne priestorovo vymedziť; 2. urýchlenie tkanivovej difúzie, reaktívna hyperémia najmä v koţi pod 

elektródami a v hĺbke vo svaloch; 3. mobilizácia miestnych edémov, výronov a exsudátov 

(následkom zvýšenia permeability a urýchlenia krvného prúdu); 4. odplavovanie látok, napr. so 

sklonom k extravazácii po úrazoch; 5. analgetický účinok; 6. úprava porušenej rovnováhy 

vegetatívnej inervácie a povzbudenie obehových a metabolických regulačných mechanizmov; 7. 

urýchlenie resorpcie exsudátov a zápalových infiltrátov, povzbudenie reparačných procesov v 

poškodenom tkanive; 8. ovplyvnením dráţivosti nervov vyuţitím anelektrotonusu a katelektrotonusu 

sa vysvetľuje myorelaxačný a spazmolytický účinok anódy; účinkom anelektrotonusu v oblasti katódy 

sa zvyšuje dráţdivosť; tepelný účinok galvanického prúdu sa uplatňuje len pri vysokej hustote prúdu, 

kt. je v th. neprípustná; 9. zníţenie svalovej spastickosti odstránením hypoxie; 10. eutonizácia 

prekapilárneho, kapilárneho a postkapilárneho cievneho riečiska (konstrikcia patol. dilatovaných a 

dilatácia patol. kontrahovaných ciev). 

Končatinový galvanický kúpeľ umoţňuje galvanizáciu väčších oblastí, príp. celého tela pouţitím 

vodných prostredí. Vykonáva sa formou 2-, 3- al. 4-komorových kúpeľov. Mechanizmus účinku je 

rovnaký ako pri pozdĺţnej g. Pri dostatočnom trvaní aplikácie nastáva v celej dráhe polarizácia 

tkanív, na kt. organizmus odpovedá dilatáciou kapilár a hyperémiou. Vplyvom katelektrotonusu sa 

navyše zvyšuje nervová dráţdivosť v končatinách pripojených ku katóde a zniţuje dráţdivosť v 



končatinách pripojených k anóde. Skôr z tradície sa opisuje celkový upokojujúci účinok pri 

klesajúcich prúdoch, keď sú horné končatiny zapojené na kladný a dolné končatiny na záporný pól. 

Opačne zapojenie má vegetatívne tonizačný účinok. 

Indikácie: 1. neuritídy, neuralgie, neuropatie; 2. poruchy prekrvenia (Raynaudov sy., akrocyanóza – 

dvojkomorová aplikácia); 3. poruchy inervácie, parézy, plégie, spastickosť; 4. akút. poúrazové stavy 

(kontúzie, distorzie, distenzie – hypotermická teplota). 

Elektroliečebná vaňa (galvanický al. Stangerov kúpeľ) je zariadenie umoţňujúce aplikáciu 

galvanického, príp. impulzného prúdu na celé telo v priebehu celkového kúpeľa. Pôsobí účinkom 

pouţitého elekt. prúdu, chem. účinkom podmieneným resorpciou minerálnych a i. látok vo vode 

kúpeľa (ţeleznaté, sírne a jódové vody, príp. vody s kúpeľovými prísadami). Pred aplikáciou treba 

pacienta poučiť, ţe sa počas kúpeľa nemá hýbať, vynárať končatiny al. opustiť vaňu pri zapnutom 

prúde (riziko úrazu). Intenzita sa nastavuje podľa pocitu pacienta, max. 300 mA, teplota vody na 36 

aţ 37 °C, dĺţka aplikácie býva 30 min, frekvencia 2 – 3-krát/týţd., celkove 6 – 9-krát. Ide o 

nadštandardnú procedúru, u pacientov pre jej pasívny charakter obľúbenú, s nepríliš 

preukázateľným pozit. účinkom. Podľa smeru elekt. prúdu (+  –) sa môţe aplikovať zľava al. 

sprava, zostupne al. vzostupne. 

Indikácie: 1. spondylózy; 2. artrózy; 3. chron. formy polyartritíd; 4. Bechterewova choroba; 5. 

myalgie, polyneuritídy, neuralgie; 6. tabes dorsalis; 7. Sudeckov sy.; 8. poruchy periférneho obehu; 

9. chabé i spastické parézy. 

galvanotherapia, ae, f. – [galvano- + g. therapeiá liečenie] galvanoterapia. 

galvanotropismus, i, m. – [galvano- + g. tropos smer] galvanotropizmus, rastový ohyb rastlinných 

orgánov ovplyvnený elekt. prúdom. 

gama- gamma.  

gamabufotalín – syn. gamabufagín, gamabufogenín, 3,11,14-trihydroxy-5-bufa-20,22-dioenolid, 

C24H34O5, Mr 402,51; jeden z genínov vyskytujúcich sa v jede japonských 

ropúch (gama, Bufo vulgaris formosis, B. asiaticus a B. gargarizans 

Cantor). 

Gamabufotalín 

 

gamacizmus – [gammacismus] chybná výslovnosť hrdelných hlások; namiesto g a k se vyslovuje d a 

t.  

gamaencefalografia – [gammaencephalographia] znázornenie mozgu pomocou rádioaktívnych 

izotopov.  

gamaglobulín – [gammaglobulinum] plazmatický proteín s typickou pohyblivosťou pri 

elektroforetickom delení; imunoglobulíny. 

gamagrafia – [gammagraphia] scintigrafia, zobrazovanie orgánov pomocou rádioizotopom 

označených látok (rádiofarmák) a špeciálnych zloţitých prístrojov – gamagrafu a Ägamakamery 

pripojených na počítač.  

Pri g. sa sleduje pohyb a distribúcia látky označenej rádioizotopom – -ţiaričom, kt. súvisia s 

metabolickou aktivitou orgánu, resp. tkaniva. Pretoţe sa na detekciu -ţiarenia pouţívajú najmä 

scintilačné detektory, nazýva sa táto metóda aj scintigrafiou. 

G. moţno rozdeliť na skenovanie a zobrazovanie celej vyšetrovanej oblasti naraz. 



Pri skenovaní (angl. scanning) ide o mapovaciu metódu, pri kt. sa detektor pohybuje nad 

vyšetrovanou oblasťou a registruje sa počet impulzov nad nepatrnou časťou vyšetrovanej oblasti. 

Grafický záznam zodpovedá počtu fotónov zaregistrovaných nad daným miestom.  

Gamagrafické zariadenie sa skladá z detektora, automatického posunovacieho zariadenia, 

elektronickej časti a zo zapisovacieho zariadenia. Aby zachytávalo -ţiarenie len z určitej časti 

priestoru, je vybavené špeciálnymi tieniacimi krytmi (kolimátormi), kt. spolu so scintilačnou sondou 

tvoria tzv. smerový detektor. Najjednoduchší kolimátor má v smere detekcie valcový otvor. Kolimátor 

prepúšťa ţiarenie len v určitom zväzku poţadovaného tvaru, veľkosti a smeru, a preto je citlivosť 

smerového detektora priestorovo závislá.  

Pri voľbe vhodného smerového detektora treba poznať jeho plošné charakteristiky a geometrické 

rozlíšenie. Kaţdý smerový detektor má smerovú charakteristiku, t. j. priestorovú citlivosť detektora. 

Jej tvar závisí od tvaru kolimačného otvoru a jeho dĺţky. Pri voľbe vhodného detektora sa vychádza 

z poţiadavky max. potlačenia jeho citlivosti v tej časti sledovaného orgánu, kt. nemá byť meraná. 

Priestorová charakteristika sa zisťuje pomocou bodového rádioaktívneho preparátu. Meria sa počet 

zaregistrovaných impulzov zodpovedajúcich jednotlivým polohám ţiariča, v praxi obyčajne len v 

ploche kolmej na os detektora. Priestorová charakteristika sa získa spojením bodov s rovnakým 

počtom impulzov. Tzv. geometrické rozlíšenie smerového detektora sa meria posúvaním ţiariča po 

priamke kolmej na os detektora. Je to vzdialenosť medzi dvoma bodmi, v kt. poklesne počet 

impulzov na 50 % hodnoty nameranej v osi detektora. Body, v kt. je rovnaký počet impulzov na 

ploche kolmej k osi detektora, tvoria kruţnice. Geometrické rozlíšenie je priemer kruţnice, kt. je 

preloţená bodmi, v kt. je o 50 % niţší počet impulzov ako v strede kruţnice, ktorým prechádza os 

detektora.  

Pri metódach, pri kt. sa utvára obraz celej vyšetrovanej oblasti naraz (podobne ako pri fotografovaní) 

sa pouţívajú gamakamery. Výsledkom vyšetrenia je dvojrozmerný obraz, kt. umoţňuje posúdiť 

veľkosť, tvar a makroštruktúru. Okrem zväčšenia, resp. zmenšenia, príp. deformácií orgánu sa dá 

určovať aj prítomnosť chorobných loţísk v orgáne (cysty, abscesy, tbc a nádorové loţiská). Takmer 

pre kaţdý orgán jestvuje príslušné rádiofarmakum, niekt. z nich sa selektívne hromadia v niekt. 

orgáne (bioakumulácia). 

gamakamera – detekčné zariadenie pouţívané pri gamagrafii. 

Predchodcom g. bol pohybový gamagraf, kt. utváral obraz postupne bod za bodom počas niekoľkých 

min. G. zobrazuje obraz vcelku a umoţňuje registráciu zmien aktivity aj vo veľmi malých časových 

intervaloch (desiatky ms), čo je výhodné napr. pri sledovaní dynamiky napr. v kardiológii.  

Základným prvkom detekčnej techniky je scintilačný detektor. Skladá sa z kolimátora, scintilačného 

kryštálu a fotonásobiča, ku kt. je pripojené elektronické vyhodnocovacie zariadenie (obr. 1). Olovený 

kolimátor vymedzuje zorné pole detektora pre sledovaný orgán a absorbuje neţiaduce fotóny z 

okolia. Fotón ţiarenia gama dopadne na scintilačný kryštál, pričom sa v ňom absorbuje. Interakciou 

s jeho atómami vzniká luminiscenčný fotón (viditeľné svetlo – záblesk).  

Pri dopade na fotokatódu 

fotonásobiča sa uvoľní fotoelektrón, 

kt. sa znásobuje elektrostatickým 

poľom medzi dynódami 

zosilňovacieho systému, takţe na 

výstupe (anóde) vzniká nábojový 

impulz, ktorého amplitúda je úmerná 

energii fotónu absorbovaného v 

scintilačnom kryštáli. Impulzy, kt. 

prichádzajú z výstupu scintilačného 



detektora, sa v zosilňovači zosilnia a vhodne tvarujú tak, aby mohli byť ďalej spracované. 

Amplitúdový analyzátor umoţňuje výber hornej a dolnej hrabnice (amplitúdy) registrovaných 

impulzov nastavením tzv. okienka analyzátora na tú časť spektra ţiarenia gama, kt. zodpovedá 

energii meraného rádionuklidu. To umoţňuje potlačiť impulzy z okolia a impulzy vznikajúce pri 

Comptonovom rozptyle. Počítač impulzov umoţňuje vyjadriť počet impulzov pomocou displeja. Meria 

sa počet impulzov za určených čas, kt. sa nastaví pomcou elektronických stopiek. Na hodnotenie 

zmien aktivity sa pri dynamických metódach pouţíva integrátor, kt. meria počet impulzov za časovú 

jednotku – početnosť impulzov. Trvanie celého vyšetrenia (t) sa tak rozdelí na veľké mnoţstvo 

meraní (Dt). Registračná aparatúra zaznamenáva zmeny početnosti počas trvania vyšetrenia vo 

forme krivky, a tak umoţňuje hodnotiť dynamické procesy. 

Jestvujú aj miniatúrne kadmiovo-telúrové (CdTe) detektory, v kt. je nie potrebný fotonásobič, preto 

môţu mať veľkosť len 2  1,3 cm. V praxi sa pouţívajú 2 druhy g., jednoplošná a mnohokryštálová. 

 
Obr. 1. Schéma zapojenia scintilačného detektora (podľa Farského a spol., 1989) 

 
 
Jednoplošná gamakamera Angerovho typu vyuţíva len 1 veľkoplošný kryštál (v  30 – 50 cm), 

za kt. je umiestený väčší počet fotonásobičov. Signály z fotonásobičov sa vedú do odporovej matice, 

kt. vyberie z nich 2 signály určujúce súradnice polohy záblesku (x, y) a 1 určujúci jeho intenzitu (z). 

Po prechode cez amplitúdový analyzátor (pri novších typoch moţno nastaviť aţ 3 rôzne rozsahy 

energií) vzniká na základe signálov na obrazovke osciloskopu analógový obraz rozloţenia aktivity vo 

vyšetrovanom orgáne. Obraz moţno priamo fotografovať al. previesť do digitálnej podoby a 

zaznamenať do pamäti počítača (obr. 2). 

 
Obr. 2. Typy kolimátorov 

Angerovho typu. a – jednodielový 

(pinhole) kolimátor; 2 – divergentný 

kolimátor; c – konvergentný kolimátor; 

d – paralelný kolimátor s veľkou 

rozlišovacou schopnosťou (HR); f – 

paralelný mnohodierový kolimátor so 

šikmými otvormi (slanthole) (podľa 

Farského a spol., 1989)  
     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Kolimátory používané v nukleárnej kardiológii 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Paralelný mnohodierový        

• univerzálny LEAP    perfúzna scintigrafia myokardu 

• s vysokým rozlíšením (HR)  scintigrafia nekrózy myokardu, ventrikulografia, aplikácia rádiofarmák 

• s vyskou citlivosťou (HS)  rádionuklidová angiokardiografia pri záťaţi, perfúzna scintigrafia  

     myokardu, hodnotenie ľavej komory, záťaţové testy 

• so šikmými otvormi    rádionuklidová ventrikulografia a angiokardiografia, hodnotenie  

     objemových parametrov predsiení a komôr srdca 

Konvergentný kolimátor  gamakamery s veľkým zorným poľom, odstránenie rušivej aktivity z  

      okolia, napr. z GIT 

Divergentný kolimátor   výnimočne pri rádionuklidovej angiokardiografii pri dg. obštrukcie al.  

      anomálií cievneho systému 

Jednodierový kolimátor   nepouţíva sa (nízka citlivosť, skreslenie obrazu)  (pinhole) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Na vymedzenie zorného poľa g. sa pouţívajú len niekt. typy kolimátorov (obr. 1). Je to predovšetkým 

paralelný mnohodierový kolimátor, jeho variant so širokými otvormi (slanthole) a konvergentný 



kolimátor. Iné typy, napr. kolimátor s jedným otvorom (pinhole) a divergentný kolimátor, sa takmer 

nepouţívajjú. Kolimátory sa vyrábajú vo viacerých modifikáciách. Rozdiely v počte a hrúbke 

priehradok predurčujú aj ich pouţitie. Najčastejšie sa pouţíva nízkoenergetický uviverzálny kolimátor 

(low energy all purpose, LEAP). Na zobrazenie detailov orgánu sa pouţíva kolimátor s veľkou 

rozlišovacou schopnosťou (high resolution, HR). Jeho nevýhodou je niţšia účinnosť. Pouţíva sa 

tam, kde je potrebný krátky čas na jednu projekciu (napr. pri záťaţových testoch v kardiológii). 

Kolimátory sa líšia aj podľa veľkosti energie ţiaričov, pre kt. sú určené.  

Mnohokryštálová g. sa skladá z veľkého počtu scintilačných detektorov usporiadaných do 

mozaiky, pričom kaţdý detektor osobitne al. niekoľko navzájom má samostatnú vyhodnocovaciu 

elektroniku, čo zvyšuje citlivosť zariadenia. Pri aplikácii rovnakej aktivity registruje 5 – 10-násobne 

väčší počet impulzov za jednotku času ako Angerova g. Výhodou je aj skrátenie mŕtveho času (čas 

medzi 2 registrovateľnými scintiláciami). Uplatňuje sa najmä pri prvoprietokovej rádionuklidovej 

angiokardiografii. Jej nevýhodou je malá rozlišovacia schopnosť (veľkosť jedného kryštálu je 8 x 8 

mm), obťaţné nastavenie homogenity zorného poľa, úzka pouţiteľosť g. a jej vysoká cena. 

Zobrazenie orgánu vo viacerých vrstvách umoţňujú tomografické g. Ich predchodcami boli rôzne 

upravené kolimačné systémy. 

Pri emisnej poočítačovej tomografii (single photon emission computerized tomography, SPECT) sa 

pouţívajú často dvaa detektory g. uloţené proti sebe, kt. sa otáčajú okolo zobrazovaného objektu 

(tzv. rotačné g., obr. 2a). Pohyb a spracovanie údajov riadi počítač. SPECT umoţňuje zobraziť rezy 

orgánov v 3 na seba kolmých rovinách nielen pri statických vyšetreniach, ale aj pri dynamických, 

periodicky sa opakujúcich procesoch. Na zdokonalenie rovnováţnej rádionuklidovej ventrikulografie 

sa vyuţíva napr. EKG synchronizovaná emisná tomografia. 

Pri pozitrónovej emisnej tomografii (positron emission tomograpphy, PET) sú detektory usporiadané 

v kruhovom al. hexagonálnom prstenci (obr. 2b) a uloţené v niekoľkých radoch vedľa seba. Sú 

prispôbené na detekciu vyššej energie fotónov (511 keV), kt. vznikajú anihiláciou elektrónovo-

pozitrónového páru. Princíp rekonštrukcie obrazu je rovnaký ako pri iných tomografických metódach. 

Zariadenie vyuţíva tzv. elektronickú kolimáciu, čo je veľmi náročné na rýchlosť počítača. Hlavnou 

prednosťou zariadení je, ţe umoţňujú pomerne presne kvantifikovať mnoţstvo rádiofarmaká v 

pozorovanom orgáne; scintigrafia. 

 
Obr. 3. Schéma tomografických detektorov gamakamier. a – jednofotónová emistná počtítačová tomografia 

(SPECT) s 2 gamakamerami; b – pozitrónová emisná tomografia (PET) s hexagonálnym usporiadaním 

detektorov (podľa Farského a spol., 1989) 



Gamaleja, Nikolaj Fjodorovič – (1859–1949) sov. mikrobiológ. Bol jedným zo zakladateľov 

mikrobiológie, imunológie, virológie a náuky o dezinfekcii. R. 1886 zaloţil s I. I. Mečnikovom v Odese 

bakteriol. stanicu, prvé vedecké zariadenie tohto druhu. Napísal veľa prác a vychoval mnoho 

mikrobiológov.  

gamapatia – [gammapathia] ochorenia zahrňujúce abnormality tvorby gamaglobulínov 

(imunoglobulínov, Ig) s prítomnosťou paraproteínu. Rozoznávajú sa monoklonové a polyklonové 

g. Monoklonové g. sa vyznačujú prítomnosťou monoklonového Ig al. fragmentov Ig, kt. 

polypeptidové reťazce sú na rozdiel od normálnych Ig homogénne, produkované jedným klonom 

lymfocytov B. Paraproteín svojou chem. štruktúrou (s výnimkou fragmentov Ig) zodpovedá 

normálnym fyziol. Ig. V elektroforéze sérových proteínov a moču ich charakterizuje tzv. monoklonový 

gradient (M-gradient). Monoklonové g. sa vyskytujú asi v 1 % zdanlivo zdravej populácie > 25-r., u 

osôb > 70-r. aţ v 3 %. Monoklonové g. môţu byť symptomatické al. asymptomatické. Typickým 

príkladom patol. monoklonovej g. je plazmocytóm. 

Symptomatické monoklonové g. môţu byť prim. al. reaktívne, kt. sú obyčajne len prechodné.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Symptomatické monoklonové gamapatie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Primárne 

• Lymfoproliferatívne procesy (plazmocytóm, plazmocelulárna leukémia, Waldenströmova makroglobulinémia, 
choroba ťaţkých reťazcov, Burkittov sy., lymfómy) 
• Amyoloidóza 
• Benígna gamapatia neurčitého významu 
2. Reaktívne 

• Karcinóm pľúc, GIT a prostaty 
• Benígne nádory (adenóm prištítnych ţliaz, tymóm) 
• Cirhóza pečene a prechodne pri vírusových hepatitídach 
• Akút. a chron. baktériové a vírusové infekcie, napr. cytomegália 
• Autoimunitné choroby (kolagenózy, sklerodermia, lupus erythematosus systemicus, reumatoidná  
   artritída, perniciózna a aplastická anémia)  
• Gaucherova choroba 
• Wiskottov-Aldrichov sy. 
• Teleangiektatická ataxia 
• Po niekt. liekoch (napr. trombocytopénia po indometacíne, ampicilíne, kys. acetylsalicylovej) 
• Po rádioterapii, kortikoidoch, cytostatikách 
• Po transplantácii kostnej drene (prechodne) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Asymptomatické monoklonové g. tvoria asi 2/3 monoklonových g. Charakterizujú ich: 1. 

koncentrácia paraproteínu v sére < 20 g/l; 2. v moči sa nenachádza Bence Jonesova bielkovina; 3. 

podiel plazmocytov v dreni < 5 %; 4. koncentrácia albumínu v sére v medziach normy; 5. chýba 

anémia; 6. chýbajú kostné lézie a hyperkalciémia; 7. koncentrácia Ig v sére v medziach normy; 8. 

nízka proliferatívna aktivita plazmatických buniek (syntéza DNA). 

gamarytmus – rytmus na EEG s frekvenciou 50/s; elektroencefalogram. 

Gamasoidea, arum, f. – druh roztočov, čmelíky. Skupina roztočov z čeľade čmelíkovitých 

(Dermanyssidae). 

gamasoidiosis, is, f. – [Gamasoidae + -osis stav] gamasoidóza, svrbivá koţná vyráţka vyvolaná 

roztočmi Gamasoidae. 

Gamastan – imúnny ľudský surový globulín. 

gambir – katechu, terra japonica, vysušený vodný extrakt listov a vetiev Uncaria gambier (Hunter) 

Roxb. [Ourouparia gambier (Hunter) Baill.] (Rubiaceae), rastúcej v juţ. Ázii. Obsahuje 7 – 30 % 

katecholu, 20 – 50 % kys. katechutanovej, kvercetín, katechovú červenú, gambirový fluoresceín, 

fixné oleje a vosky. Adstringens. Pouţíva sa aj vo veter. med., v textilnom priemysle (hnedé al. 

čierne farbivo). 



Gamblers Anonymous – [angl.] skr. GA, organizácia zaloţená v USA (1957) a Veľkej Británii (1964), 

kt. cieľom je pomáhať patol. hráčom (gambling), obdoba Alcohol Anonymous. Jej sesterskou 

organizáciou je Gam-Anon, kt. poskytuje rady a podporu rodinám hráčov. 

gambling – [angl. gamble hazard, hazardná hra] patol. hráčstvo, kompulzívne hráčstvo. G. patrí k 

návykovým a impulzívnym poruchám (MKCH F63.0). Ide o časté opakované epizódy hráčstva, kt. 

dominujú v ţivote jedinca na úkor sociálnych, materiálnych, rodinných a pracovných hodnôt a 

záväzkov. Často sa pritom riskuje zamestnanie, postihnutý sa zadlţuje a klame al. porušuje zákon, 

aby získal peniaze al. unikol plateniu dlhov. Intenzívne pudenie k hre sa ťaţko ovláda, prevláda 

zaujatie myšlienkami a predstavami hier a okolností, kt. sa s touto činnosťou spájajú. Porucha býva 

vystupňovaná v obdobiach spojených so ţivotným stresom.  

Dfdg. – nejde o pravú obsedantno kompulzívnu neurózu; treba odlíšiť: 1. hazardné hráčstvo a 

stávkovanie (Z72.6) súvisiace so ţivotným štýlom (hra pre vzrušenie al. ako pokus vyhrať peniaze, 

pri kt. sa zvyk drţí na uzde, keď sa musí čeliť ťaţkým stratám al. iným nepriaznivým dôsledkom); 2. 

nadmerné hráčstvo u manických pacientov (F30.–); 3. hráčstvo u sociopatických osobností (F60.2), 

dissociálna porucha osobnosti, pri kt. sa vyskytujú širšie poruchy sociálneho správania s 

agresívnymi činmi a i. prejavmi nedostatku záujmu o blaho a city iných ľudí. 

Gambusia – rod rýb efektívne ničiacich larvy komárov.  

Gambusia affinis – pouţíva sa v oblastiach zamorených komármi Anopheles. Ţiví sa ich larvami 

zdrţujúcimi sa na vodných hladinách. Rybky sa nasadzujú do stojatých vôd, kde sa vyvíjajú larvy 

komárov.  

gameta ae, f. – [g. gamete zárodková bunka] gaméta, pohlavná bunka, z kt. spojením pri oplodnení 

sa začne vyvíjať nový organizmus. Muţská (samčia) g. sa nazýva spermium, ţenská (samičia) 

ovum (vajíčko), G. obsahuje skoncentrovaný dedičný základ budúceho indivídua. Jadrová hmota 

je redukovaná na 1/2 (meióza), obsahuje 1/2 (haploidný) počet chromozómov, z kaţdého 

alelového páru obsahuje len 1 alelu. Pri nepravidelnosti v meióze redukcia počtu chromozómov 

nenastáva. Neredukované g. sú jedným zo zdrojov vzniku polyploidov. G. vznikajú a dozrievajú v 

pohlavných ţľazách, spermiá v semenníku, vajíčka v Graafovom folikule vaječníka. G. prechádzajú v 

pohlavných ţľazách zloţitým vývojom (gametogenéza). Podľa rozdielov vo veľkosti a tvare sa 

rozoznávajú izogaméty (obidve sú rovnaké), anizogaméty (veľkosť a štruktúra obidvoch sa len málo 

líšia) a heterogaméty (veľkosť a tvar obidvoch sa výrazne líšia). Muţská g. je obyčajne malá – 

mikrogaméta, a pohyblivá – spermatozoid; ţenská je pomerne veľká a nepohyblivá – makrogaméta 

(u človeka patrí k najväčším bunkám – 150 mm). Z gen. hľadiska sa rozlišujú g. zbalansované a 

nezbalansované podľa toho, či obsahujú úplnú al. neúplnú informáciu.  

gametangium – jednobunkový pohlavný orgán niţších rias a húb, v kt. vznikajú nahé pohyblivé 

pohlavné bunky gaméty. 

gameticus, a, um – [g. gamein ţeniť sa] gametový, týkajúci sa zárodkových buniek. 

gameto- -- prvá časť zloţených slov z g. gamein ţeniť sa s významom zárodkový. 

gametocytocidus, a, um – [gametocytus zárodková bunka + l. caedere zabíjať] gametocytocídny, 

ničiaci gametocyty. 

gametocytus, i, m. – [g. gamein ţeniť sa + g. kytos bunka) gametocyt, predstupeň gamety, pohlavne 

diferencované, ešte však nezrelé štádiá parazita, vznikajúce pri biol. vývoji plazmódií. 

gametofyt – [gametophytus] pohlavná haploidná generácia rastlín, na kt. sú gaméty; z nich sa po 

oplodnení utvára nepohlavná diploidná generácia, spórofyt (rodozmena). 



gametogenesis, is. f. – [g. gamein ţeniť sa + g. genesis vznik, vyvoj] gametogenéza, vývoj 

pohlavných buniek. 

gametogeneticus, a, um – [g. gamete zárodková bunka + g. genesis vznik, vývoj) gametogenetický, 

týkajúci sa vzniku gamét. 

gametogonia, ae, f. – [g. gamete zárodočná bunka + g. gone potomstvo] gametogónia, štádium 

oplodnenia gamét v sexuálnej fáze rozmnoţovania niekt. prvokov. Ide o tvorbu pohlavných štádií 

napr. malarických plazmódií samčích mikrogametocytov a samičích makrogametocytov. Vývoj 

gametocytov sa v tele človeka nemôţe ukončiť, preto sa dozrievanie, oplodnenie a sporogónia 

uskutočňujú v ţalúdku komára. 

gametophagia, ae, f. -- (r. gametés manţel + g. fagein jesť) gametofágia, vymiznutie samčieho al. 

samičieho elementu v zygote (oplodnené vajíčko). 

Gamgee Tissue – chir. obväz pozostávajúci z hrubej vrstvy bavlneného absorbentu medzi dvoma 

vrstvami gázového absorbentu. 

gamma – [g.] 1. gama, zn. g, tretie písmeno g. abecedy; 2. druh rádioaktívneho ţiarenia. 

gammacismus, i, m. – [z g. písmena gamma + -ismus] gamacizmus, chybná výslovnosť hrdelných 

hlások; namiesto g a k sa vyslovuje d a t. 

gammaencephalographia, ae, f. – [g. gamma g. písmeno + g. enkefalos mozog + g. grafein písať] 

gamaencefalografia. 

gammaglobulinum, i, n. – [g. gama g. písmeno + globulinum globulín] gamaglobulín. 

gammagraphia, ae, f. – [gamma- + g. grafein písať] gamagrafia. 

Gammaherpesvirinae – vírusy asociované s lymfocytmi, podčeľaď Herpesviridae, kt. druhy sú 

špecifické pre B- al. T-lymfocyty. Patria sem rody Lympohocryptovirus a Rhadinovirus, ako aj 

nepomenovaný rod vírusov choroby podobnej Marekovej chorobe. 

gammapathia, ae, f. – [g. gamma g. písmeno + g. pathos choroba] gamapatia. 

Gamma-M-Konzentrat inj. (Hoechst) – Immunoglobulinum 100 mg (Gamma-G-globulinum ~ 80 mg 

+ Gamma -M globulinum cca 20 mg) v 1 ml. Organopreparát, imunobiologikum.  

Ľudský imunoglobulín IgM a IgG získaný z ľudskej krvnej plazmy. Pripravuje sa vo forme 16 % 

sterilného rozt. účinných bielkovín, t0,5 je asi 20 d. Obsahuje protilátky proti vírusovým i baktériovým 

nákazam. Prísne i. m. aplikácia je nevýhodou oproti i. v. preparátom, nemôţe sa podávať vo 

vysokých dávkach a tam, kde je i. m. podanie kontraindikované. 

Indikácie – profylakticky: pri nedostatku al. zníţení mnoţstva IgM al. IgM + IgG, najmä pri 

prechodnom sy. nedostatku protilátok u nedonosených al. malých dojčiat; pri opakovaných 

infekciách vyvolaných gramnegat. mikróbmi. Th.: pri baktériových infekciách vyvolaných gramnegat. 

mikróbmi. 

Kontrainidikácie – hypersenzitivita voči homológnym imunoglobulínom. 

Nežiaduce účinky – senzibilizacia pri opakovanom podaní; dočasná bolestivosť v mieste aplikácie, 

zvýšené teploty. Po podaní prípravku sa nesmie aspoň 3 mes. očkovať proti osýpkam, parotitíde al. 

ruţienke. 

 

Dávkovanie – profylakticky: 0,2 – 0,4 ml/kg i. m., najprv kaţdých 10 – 14, potom pribliţne v 4-týţd. 

intervaloch.  



Gammar I. V.
  inj. (Armour Pharmaceutical) – Ľudský imunoglobulín; najmä IgG, podtried 1 – 4, 

podobných tým, kt. sú prítomné v ľudskej krvi.  

Pripravuje sa alkoholovou frakcionáciou za chladu z poolovanej plazmy, lyofilizáciou, stabilizáciou 

ľudským albumínom a sacharózou. Nie je chem. narušený ani zbavený enzýmov. Neobsahuje 

konzervačný prostriedok. Po rozpustení vodou na inj. obsahuje 5 % IgG, 3 % albumínu, 5 % 

sacharózy a 0,5 % chloridu sodného. Imunopreparát na profylaxiu a th.; gamaglobulín.  

Obsahuje protilátky neutralizujúce mikroby a toxíny, pôsobí proti baktériovým a vírusovým 

antigénom, zabraňuje al. oslabuje priebeh infekčných ochorení. t0,5 rozpadu je 3 týţd. s 

individuálnymi rozdielmi. Preparát je pripravený aspoň z 51 000 darcov a obsahuje protilátky 

prítomné v populácii. Technologické postupy výroby sú také, ţe prípravok eliminuje aspoň 6,75 log 

pridaného HIV. Pretoţe sacharóza v prípravku sa vylučuje močom, môţe sa podávať diabetikom bez 

predchádzajúcej kompenzácie inzulínom. 

Indikácie – prim. nedostatok syntézy protilátok, ako agamagiobulinémia al. hypogamaglobulinémia s 

vysokým rizikom infekcie. Stavy, pri kt. treba rýchlo zvýšiť hodnoty cirkulujúcich gamaglobulínov. 

Kontraindikácie – anafylaktické al. závaţné systémové reakcie po predchádzajúcej dávke i. m. al. i. 

v. preparátu; deficit IgA. 

Nežiaduce účinky – bolesti hlavy, myalgia, horúčka, hypotenzia, triaška, erytém celého tela, nauzea, 

zriedka anafylaktická reakcia; príznaky vznikajú väčšinou do 30 min od začiatku infúzie prípravku. 

Ostatné lieky sa môţu podávať súčasne s prípravkom, ale nie miešané v jednej infúzii. Opatrnosť je 

ţiaduca u gravidných ţien, osôb s anafylaktickou reakciou po predchádzajúcom podaní a u 

pacientov s agama- a hypogamaglobulinémiou. 

Dávkovanie – 100–200 mg/kg v i. v. infúzii, indviduálne moţno dávky opakovať. 

Gamma-Venin inj. sicc. (Behringwerke; Behring Institut) – Gamma-globulinum lyofilizovaná 

substancia 250, 500 mg al. 2,5 g v 1amp. Imunopreparát. Ide o polyvalentný lyofilizovaný 

imunoglobulín izolovaný z plazmy darcov testovaných na prítomnosť anti-HIVl, HBsAg a anti-HCV. 

Indikácie, kontraindikácie Gammar I. V. 

Nežiaduce účinky – počas aplikacie sa môţe, najmä pri hypogammaglobulinémii, dostaviť nepokoj, 

tachykardia, tachypnoe, dyspnoe. 

Dávkovanie – riadi sa povahou a závaţnosťou stavu. Na i. v. aplikáciu sa odporúča 5 % rozt. v 

jednotlivej dávke 1 – 3 ml/kg, príp. opakovane. Na prevenciu neţiaducich reakcií sa odporúča 

aplikácia v pomalej infúzii. Prípravok moţno aplikovať aj intralumbálne, napr. u dojčiat, a to v dávke 

asi 3 ml roztoku. 

Gammelov syndróm – [Gammel, J. A., amer. lekár] syndrómy. 

Gamnova choroba – [Gamna, Carlo, *1896, tal. lekár] choroby. 

Gamnove-Favreho telieska – [Gamna, Carlo, *1896, tal. lekár] malé intraplazmatické inklúzie pri 

lymphogranuloma venereum. 

gamomania, ae, f. – [g. gamon svadba + g. maniá vášeň] gamománia, chorobná túţba po svadbe. 

gamonum, i, n. – [g. gamein ţeniť sa] gamón. 

gamóny – [gamonum] chem. produkty pohlavných buniek dôleţité pre oplodnenie. Sú to pohlavné 

atraktanty, rastlinné pohlavné hormóny, vylučované samičie gamety, kt. zvyšujú účinnosť samčích 

pohlavných buniek a usmerňujú ich pohyb (chemotaxia). Nachádzajú sa v niekt. papradiach, 

machoch, riasach a plesniach. Na rozdiel od feromónov ovplyvňujú len interakciu gamét (pôsobia na 

bukovej úrovni) a neovplyvňujú správanie sa celého organizmu. Patrí sem sirenín a ektokaprén. 



gamophobia, ae, f. – [g. gamos svadba + g. fobiá strach] gamofóbia, chorobný strach pred svadbou. 

gampsodactylia, ae, f. – [g. gampsos krivý + g. daktylos prst] gampsodaktýlia, skrivenie prsta, 

neschopnosť narovnať prst. 

Gamstorpovej syndróm – [Gamstorpová, Ingrid, *1924, švéd. pediatrička] syndrómy. 

Gamstorpovej choroba Gamstorpovej syndróm. 

Gamulin Rh – prípravok Rh0(D) imúnneho sérového glogulínu. 

ganciklovir – skr. DPHG, syn. nor-2
,
-deoxyguanozín, 2

,
NDG, 2-amino-1,9-[[2-hydroxy-1-

(hydroxymetyl)etoxy]metyl]-6H-purin-2ón, C9H13N5O4, Mr 255,23; 

nukleozidový analóg, derivát guanínu, štruktúrne podobný acikloviru, 

chemoterapeutikum, antivirotikum.  

Ganciklovir 

G. má tlmivý účinok na hepretické vírusy. Po preniknutí do bunky 

infikovanej cytomegalickým vírusom (CMV) sa enzýmovo (účinkom kináz) 

mení na trifosfát, kt. zastavuje tvorbu deoxyguanozíntrifosfátu a vírusovej 

DNA, čím zastavuje replikáciu vírusu. Po i. v. infúzii 5 mg/kg sa do 1 h 

dosahuje max. plazmatická koncentrácia 8,3 mg/ml; t0,5 je 2,9 h, klírens 

3,64 ml/min/kg. Aplikácia 2-krát/d 5 mg počas 14 d nevyvoláva kumuláciu v plazme. Väzba na 

plazmatické bielkoviny je 1 – 2 %. Vyše 90 % sa vylučuje močom. 

Indikácie – závaţné orgánové poškodenie cytomegalovírusom u osôb so zníţenou odolnosťou, ako 

je retinitída, kolitída, pneumónia a i. s bezpečne dokázanou infekciou CMV (kultivácia z krvi, moču 

al. opakovaným dôkazom antigénu). Nehodí sa na th. vrodených chýb vyvolaných CMV a u 

pacientov s normálnymi imunitnými reakciami. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na g., neutropénia < 0,5. 10
9
/l, gravidita.  

Nežiaduce účinky – neutropénia, trombocytopénia, vyráţka, nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, 

hnačka, horúčka, anémia, eozinofília, bolesti hlavy, psychické zmeny, kŕče, baktériová end- 

oftalmitída, ablatio retinae, subkonjunktiválne krvácanie, zjazvenie mihalníc. Zvýšenie aktivity 

aminotransferáz, kreatinínu, močoviny v sére. V experimente dočasné zastavenie spermatogenézy, 

nevylučuje sa ovplyvnenie fertility ţien.  

Interakcie – probenecid a i. lieky, kt. tlmia tubulárnu sekréciu al. reabsorpciu, zniţujú pp. klírens a 

predlţujú plazmatický t0,5. Toxickosť g. môţe potencovať aktinoterapia, amfotericín B, cytostatiká, 

kotrimoxazol a i. analógy nukleozidov, imipenem s cilastínom, zidovudín (neutropénia). G. 

ovplyvňuje výsledky stanovenia sérového bilirubínu a počtu trombocytov v periférnej krvi. 

Dávkovanie – 5 mg/kg v i. v. infúzii v priebehu 1 h kaţdých 12 h počas 14 – 21 d. Pri zníţenej funkcii 

obličiek sa dávka redukuje a interval predlţuje na 1-krát/24 h. Opatrnosť je ţiaduca u starších osôb, 

u detí je riziko kancerogénneho pôsobenia a porúch fertility; počas dojčenia sa nepodáva. 

Príprava infúzneho rozt.: 1 amp sa rozpustí v 10 ml aqua pro inj. za výdatného trepania. Rozt. musí 

byť číry, pri izbovej teplote je stabilný 12 h. (nemá sa dávať do chladničky). Môţe sa riediť 100 ml 

fyziol. rozt., 5 % glukózou al. Ringerovým rozt.; takto pripravený rozt. uchovaný v chladničke je 

stabilný 24 h. U pacientov s rizikom relapsu moţno v th. pokračovať dávkou 6 mg/kg/d, kt. sa 

aplikuje vţdy 5 d v týţd. Podáva sa zásadne v i. v. infúzii do veľkých ţíl. Rýchla inj. zvyšuje toxickosť 

preparátu s moţnosťou zápalu ţíl, príp. miestnej bolesti. Rozt. má pH 9 – 11, preto ho nemoţno 

podávať i. m. al. s. c.  

Prípravok – Ganciclovirum natricum – BIOLF-62, BWB759U, BW-759, RS-21592, Cymevan, 

Cymevene inj. sicc., Cytovene. 



Gandyho-Nantova choroba – siderotická splenomegália. 

ganglefén – 3-(dietylamino)-1,2-dimetylpropylester kys. 4-(2-metylpropoxy)benzoovej, C20H33NO3, Mr 

335,47; koronárne vazodilatans (hydrochlorid C20H34ClNO3 Gangleron). 

gangliectomia, ae, f. – [g. ganglion nervová uzlina + g. ektomé odstránenie] gangliektómia. 

gangliektómia – [gangliectomia] operačné odstránenie ganglia. 

gangliitis, itidis, f. ganglionitis. 

ganglio- – prvá čaasť zloţených slov z g. ganglion nervová uzlina. 

gangliocytoma, tis, n. – [ganglio- + g. kytos bunka + -oma bujnenie] gangliocytóm; ganglioneuróm. 

ganglioglioma, tis, n. – [ganglio- + glioma nádor z glie] ganglioglióm, syn. neuroglioma ganglionare, 

ganglioneuróm v CNS. 

gangliolyticus, a, um – [ganglio- + g. lysis uvoľnenie) gangliolytický, blokujúcí prenos vzruchu vo 

vegetatívnych nervových uzlinách. 

ganglióm – [ganglioma] nádor nervovej uzliny; ganglioneuróm. 

ganglioma, tis, n. – [g. ganglion nervová uzlina + -oma bujnenie) ganglióm. 

ganglion, i, n. – [g.] – nervová uzlina. 

Ganglion Acreli – cystický nádor v šľache zápästia. 

Ganglion Anderschi – ggl. caudale n. glossopharyngei. 

Ganglion aorticorenale – nahromadenie vegetatívnych gangliových buniek po obidvoch stranách 

aorty pri odstupe a. renalis, patrí k plexus aorticus; často splýva s ggl. coeliaca, vstupuje doň n. 

splanchnicus minor. 

Ganglion Auerbachi – malé ggl. v plexus Auerbachi. 

Ganglia automatica – syn. ggl. visceralia, ggl. autonómneho (vegetatívneho, útrobného) nervstva. 

Ganglia autonomica plexuum – gg. plexuum autonomicorum. 

Ganglion azygon – glomus coccygeum. 

Ganglion Bezoldi – séria gangliových buniek v medzipredsieňovej priehradke. 

Ganglion Bidderi – ggl. n. cardiacus uloţené na dolnom konci predsieňovej priehradky. 

Ganglion Blandini – ggl. submandibulare. 

Ganglion Bochdaleki – plexus dentalis superior. 

Ganglion Bocki – ggl. caroticum. 

Ganglion cardiacum – syn. ggl. Wrisbergi, nervová srdcová uzlina pri konkávnej strane oblúka 

aorty, resp. aorta ascendens. 

Ganglion caudale n. glossopharyngei – ggl. inferius n. glossopharyngei. 

Ganglion caudale n. vagi – ggl. inferius n. vagi.  

Ganglia cerebrospinalia – ggl. spojené s hlavovými a miechovými nervami. 

Ganglion cervicale uteri – syn. ggl. Frankenhäuseri, Leei, ggl. uloţené v maternicovom krčku. 

Ganglion cervicale – uzlina v krčnom oddiele truncus sympathicus.  



Ganglion cervicale medium – stredné krčné ggl. truncus sympathicus, obyčajne veľmi malé, leţí vo 

výške Th6 pred al. za a. thyreoidea inferior, niekedy je rozdelené na dve, z kt. jedno v blízkosti 

vstupu a. vertebralis do bočných výbeţkov stavcov sa označuje jako ggl. vertebrale. Vychádzajú z 

neho vlákna k štítnej ţľaze, prištítnym ţľazám, plexus cardiacus (n. cardiacus cervicalis medius).  

Ganglion cervicale superius – horné krčné ggl. truncus sympathicus; leţí 2 cm pod lebkovou 

bázou za a. carotis interna medzi m. longus capitis a zadným bruškom m. digastricus; vychádza z 

neho n. jugularis, n. caroticus internus (k plexus caroticus internus), nn. carotici externi (k plexus 

caroticus externus) a rr. laryngopharyngei n. cardiaci cervicalis superior. 

Ganglion cervicothoracicum – syn. ggl. stellatum, pozostáva z ggl. cervicale inferius a 1., niekedy 

aj 2. torakálneho ggl. Inervuje sympatikovými vláknami krk, ramená, srdce a pľúca, vychádza z neho 

ansa subclavia, n. cardiacus cervicalis inferior a n. vertebralis. 

Ganglion ciliare – ciliárne ggl., kt. vlákna vyvolávajú zúţenie zrenice a kontrakciu ciliárneho svalu. 

Ide o parasympatikové ggl. leţiace tesne za očnou guľou. Pregangliové vlákna dostáva z n. 

oculomotorius (r. oculomotoria) sa prepájajú na postgangliový neurón. Postgangliové sympatikové 

vlákna z plexus caroticus internus a aferentné vlákna z r. nasociliaris z n. ophthalmicus prebiehajú 

cez ggl. bez prepojenia. Vychádzajú z neho nn. ciliares. 

Ganglion Cloqueti – zhrubnutá časť n. nasopalatinus v canalis palatinus anterior. 

Ggl. coeliaca – ggl. bunky po obidvoch stranách aorty súvisiace s plexus coeliacus, uloţené pozdĺţ 

truncus coeliacus. Kaţdé z nich obsahuje sympatikové nervové bunky a pregangliové vlákna z n. 

splanchnicus major et minor; prechádzajú ním pregangliové parasympatikové a senzorické vlákna. 

Ganglion cochleare – syn. ggl. spirale cochleae, ggl. Cortii, špiralovitý povrazec gangliových buniek 

tiahnuci sa pozdĺţ základne lamina spiralis ossea slimáka. Obsahuje telá aferentných vláken pars 

cochlearis n. vestibularis (VIII). 

Ganglia collateralia – ggl. praevertebralia. 

Ganglion Cortii – ggl. cochleare. 

Ganglia craniospinalia – syn. ggl. encephalospinalia, senzitívne ggl. mozgovomiechových nervov, 

patria k nim ggl. sensoralia, nn. cranialium a ggl. spinalia. Obsahujú telá nervov pseudounipolárnych 

nervových buniek aferentných vláken. 

Ganglion Ehrenritteri – ggl. superius n. glossopharyngei. 

Ganglia encephalica – ggl. sensoria nervorum cranialium. 

Ganglia encephalospinalia ggl. craniospinalia. 

Ganglion extracraniale (inferius) – dolné väčšie ganglión tesne pod foramen jugulare pre 

aferentné vlákna. 

Ganglion Frankenhäuseri – ggl. cervicale uteri. 

Ganglion Froriepi – ggl. najniţšieho okcipitálneho segmentu ľudského embrya. 

Ganglion Gasseri ggl. trigeminale. 

Ganglion geniculatum n. facialis – syn. ggl. geniculi, senzorické ggl. n. facialis, ekvivalentné 

spinálnym gangliám. Leţí v skalnej kosti pri ohybe n. facialis. Nad chorda tympani dostáva vlákna 

vedúce z chuťových pohárikov jazyka. 

Ganglia hypogastrica – ggl. pelvina. 

Ganglion impar – najdolnejšie nepárové ggl. truncus sympathicus, leţí pred kostrčom. 



Ganglion inferius n. glossopharyngei – dolné, väčšie ggl. pre aferentné vlákna n. 

glossopharyngicus, leţí tesne pod foramen jugulare. Por. ggl. superius n. glossopharyngei. 

Ganglion inferius n. vagi – dolné, väčšie ggl. pre aferentné vlákna n. vagus, leţí pod foramen 

jugulare. Por. ggl. superius n. vagi. 

Ganglia intermedia truncus sympathicus.  

Ganglion intracraniale (superius) – horné menšie ggl. vo formane jugulare pre aferentné vlákna. 

Ganglion jugulare (superius) – horné menšie senzitívne ggl. blúdivého nervu. 

Ganglion Leei – ggl. cervicis uteri. 

Ganglion Lobsteini – ggl. thoracicum splanchnicum. 

Ganglion Ludwigi – ggl. spojené s plexus cardiacus uloţené blízko pravej predsiene srdca. 

Ganglia lumbalia – syn. ggl. lumbaria, sympatikové ggl. (obyčajne 4) pri bedrovej chrbtici; 

vychádzajú z nich nn. splanchnici lumbales. 

Ganglion lymphatica – lymfatické uzliny; nodus lymphaticus. 

Ganglion Meckeli – ggl. pterygopalatinum, podčeľusťové ggl. 

Ganglion Meissneri – jedna z malých skupiniek nervových vláken v plexus submucosus Meissneri. 

Ganglion mesentericum inferius – zhluk gangliových buniek obkolesujúcich a. mesenterica 

inferior. 

Ganglion mesentericum superius – skupina vegetatívnych gangliových buniek vpravo a vľavo od 

aorty pri odstupe a. mesenterica superior; často splýva so susednými ggl. 

Ganglion Mülleri – ggl. superius n. glossopharyngei. 

Ganglion nervi splanchnici – ggl. thoracicum splanchnicum. 

Ganglion nodosum (inferius) – gangliová uzlina blúdivého nervu vretenovitého tvaru. 

Ganglion olfactorium – embryonálne tkanivo, z kt. sa vyvíja n. olfactorius. 

Ganglion oticum – parasympatikové ggl. uloţené pod foramen ovale mediálne od n. mandibularis. 

Pregangliové vlákna prichádzajú z n. glossopharyngicus (cestou n. petrosus minor) a po prepojení 

pokračujú ako sekrečné postgangliové vlákna k priušnici. Prechádzajú ním aj senzibilné vlákna z n. 

mandibularis, sympatikové vlákna zo splete a. meningea media a chuťové vlákna chorda tympani 

pre zadnú tretinu jazyka. 

Ganglion parasympathicum – parasympatikové ggl. leţiace blízko cieľového orgánu. 

Ganglia pelvica – syn. ggl. pelvina, parasympatikové zhluky gangliových buniek v plexus 

hypogastricus inferior.  

Perimeniskové gangliá – ohraničená myxoidná premena laterálneho menisku kolena al. jeho 

úponovej oblasti. 

Ganglion phrenicum – frenikové ggl., nahromadenie gangliových buniek v spleti, sprevádzajúcich 

a. phrenica inferior. 

Ganglion plexuum autonomicum – syn. ggl. plexuum visceralium,  ggl. visceralia. 

Ganglia plexuum visceralium ggl. visceralia. 

Ganglion praevertebrale – sympatikové ggl. (odlišné od ggl. truncus sympathicus) v plexus 

praevertabralis thoracis et abdominis. 



Ganglion pterygopalatinum – syn. ggl. sphenomaxillare, ggl. sphenopalatinum, ggl. Meckeli, 

parasympatikové ggl. leţiace vo fossa pterygopalatina. Pregangliové vlákna dostáva z n. facialis 

cestou n petrosus major, postgangliové vlákna sú určené pre slzné, nosové a podnebné ţľazy. 

Okrem toho ním bez prepojenia prechádzajú sympatikové vlákna z plexus caroticus internus cestou 

n. petrosus profundus a senzibilné vlákna z n. maxillaris. Vychádzajú z neho rr. orbitales, nasales 

posteriores superiores laterales et mediales, n. nasopalatinus, r. pharyngeus. Inervujú očnicu, 

sliznicu nosa, podnebia a hltanu. 

Ganglion Remaki – 1. syn. ggl. sinoatriale, sympatikové ggl. v stene srdca blízko v. cava superior; 

2. jedno zo sympatikových ggl. v bránicovom otvore pre v. cava inferior; 3. jedno z ggl. plexus 

gastricus. 

Ganglia renalia – skupinka gangliových buniek roztrúsených v obličkovej spleti. 

Ganglion retinae – gangliové bunky v strednej vrstve nervovej časti sietnice. 

Ganglion Ribesi – malé nekonštantné ggl. na zakončení plexus caroticus internus okolo a. 

communicans anterior mozgu. 

Ganglion rostrale n. glossopharyngici – ggl. superius n. glossopharyngici. 

Ganglion rostrale n. vagi – ggl. superius n. vagi. 

Ganglion sacralia – 4 malé ggl. trunci sympathici pred kríţovou kosťou, mediálne od príslušných 

foramina sacralia pelvica. 

Ganglion Scarpae – ggl. vestibulare. 

Ganglion semilunare ggl. trigeminale. 

Ganglia sensoria nervorum cranialium – ggl. sensoria nervorum encephalorum, senzitívne ggl. 

hlavových nervov. 

Ganglion Schmiedeli – ggl. caroticum. 

Ganglion sphenomaxillare – ggl. pterygopalatinum. 

Ganglion sphenopalatinum – ggl. pterygopalatinum. 

Ganglion spinalia – syn. ggl. sensitiva, senzitívne gangliá miechových nervov. 

Ganglion spirale cochleae ggl. cochleare. 

Ganglion splanchnicum – prídavne ggl. v n. splanchnicus major vo výške Th12, tesne pod 

bránicou. 

Ganglion stellatum ggl. cervicothoracicum. 

Ganglion sublinguale – nekonštantné zhluky gangliových buniek v rr. glandulares ggl. 

submandibulare. 

Ggl. submandibulare – parasympatikové ggl. pri glandula submandibularis pri jazykovom nerve 

pod sánkou;pregangliové vlákna dostáva z n. facialis cestou chorda tympani, postgangliové vlákna 

idú cez rr. glandulares ku gl. submandibularis, gl. linguales a gl. sublingualis cestou n. lingualis, a to 

bez prepojenia. Por. ggl. sublinguale. 

Ganglion superius n. glossopharyngei – syn. ggl. rostralis n. glossopharyngei, ggl. jugulare n. 

glosssopharyngei, ggl. Mülleri, menšie horné senzitívne ggl. n. glossopharyngeus leţiace vo foramen 

jugulare; por. ggl. inferius n. glossopharyngei. 



Ganglion superius n. vagi – syn. ggl. rostralis n. vagi, ggl. jugulare n. vagi, horné ggl. blúdivého 

nervu vo foramen jugulare, vstupuje doň meningová a aurikulárna vetva a z jeho bunkových tiel 

vystupujú niekt. aferentné nervové vlákna; por. ggl. inferius n. vagi. 

Ganglion suprarenale – malé ggl. v plexus suprarenalis. 

Ganglion sympathicum – sympatikové ggl., jednotlivé ggl. sympatika. Sú spojené s nn. spinales 

cestou rr. communicantes albus, resp., griseus.  

Ganglion terminale – súbor gangliových buniek roztrúsených v priebehu trojklanného nervu. 

Ganglion thoracicum splanchnicum – syn. ggl. Lobsteini, súbor segmentálne usporiadaných ggl. v 

kmeni hrudného sympatika. 

Ganglion trigeminale – syn. ggl. semilunare, ggl. trigeminale, senzorické ggl. n. trigemini 

polomesiačikovitého tvaru s bunkami senzitívnej zloţky trojklanného nervu; je uloţené nad foramen 

lacerum a mediálnou prednou stenou skalnej kosti v cavum trigeminale v subarachnoidálnom 

priestore. 

Ganglion Troisieri – syn. Virchowova uzlina, Virchowova ţľaza, signálna uzlina, zväčšené 

supraklavikulárne lymfatické uzliny, ako prvý príznak vnútrobrušného nádoru. 

Ganglion trunci sympathici truncus sympathicus. 

Ganglion tympanicum – syn. intumescentia tympanica, nepravidelne roztrúsené gangliové bunky v 

priebehu n. tympanicus. 

Ganglion Valentini – 1. intumescentia tympanica; 2. ggl. na hornom zubnom nerve. 

Ganglion vertebrale – malé sympatikové ggl. v nervovej spleti a. vertebralis blízko pred jej vstupom 

do foramen transversarium. 

Ganglion vestibulare – syn. ggl. Scarpae, ggl. vychádzajúce z bipolárnych nervových buniek pars 

vestibularis n. vestibulocochlearis; leţí na dne meatus acusticus internus. 

Ganglion visceralia – syn. ggl. autonomica, sympatikové a parasympatikové ggl.útrobných nervov. 

Ganglion Wrisbergi – ggl. cardiaca. 

ganglion, i, n. – [g.] 2. vačkovitý, cystický útvar v okolí šľachy al. kĺbového disku vyplnený kvapalnou 

aţ rôsolovitou hmotou. Ide o vretenovitý al. guľatý útvar lokalizovaný 

v priebehu šliach al. kĺbov, najčastejšie na chrbte zápästia a na 

priehlavku, v zakolenovej jame. Má tvrdú konzistenciu ako kosť, ak 

je väčší, zistí sa fluktuácia. Niekedy má väčšie g. viacej priehradok, 

kt. ho delia na viaceré komôrky. Vzniká obyčajne následkom 

traumatizácie. 

 

Dfdg. – treba odlíšiť burzitídu, tendovaginitídu a posthemoragický 

hygróm. 

 

Th. – chir. excízia in toto al. marsupializácia do podkoţia. G. často recidivuje. 

ganglionaris, e – [g. ganglion nervová uzlina] ganglionárny, gangliový. 

ganglioneuroblastóm – [ganglioneuroblastoma] syn. neuroblastóm, malígny nádor z nezrelých 

gangliových buniek. Vyskytuje sa vo forme neuroblastómu sietnice (retinoblastóm), 

meduloblastómu a sympatoblastómu.  



Meduloblastóm – syn. neurocytóm, neuroblastóm, sympatoblastóm, je nádor mozgu lokalizovaný 

najmä v mozočku (vermis) a Varolovom moste. Tvorí asi 4 % mozgových nádorov, postihuje najmä 

deti vo veku 7–12 r., častejšie chlapcov ako dievčatá (7:3). Sú to vysoko malígne nádory, rýchlo 

progredujúce a metastazujúce do likvorových ciest. Vyvoláva cerebrálnu symptomatológiu najmä 

následkom expanzie nádoru. Prognóza je nepriaznivá. 

Sympatoblastóm – môţe byť lokalizovaný v dreni nadobličiek al. sympatikovom nervovom systéme. 

Rýchlo metastazuje najmä do pečene (Pepperov typ), kostnej drene a kostry (Hutchinsonov typ). 

Prejavuje sa bolesťami, anémiou, príp. horúčkami, hnačkami, anorexiou. Dg. sa stanovuje 

sonografiou, CT brucha a biopsiou. Th. je chir. s rádioterapiou a chemoterapiou. Prognóza je 

priaznivejšia v dojčenskom ako v neskoršom detskom veku, vcelku je však zlá. 

ganglioneuroblastoma, tis, n. – [g. ganglion nervová uzlina + g. neuron nerv + g. blastos výhonok) 

ganglioneuroblastóm. 

ganglioneuróm -- [ganglioneuroma] syn. gangliocytóm, nádor zo zrelých buniek sympatikových 

ganglií. Býva lokalizovaný v zadnom mediastíne, oblasti nadobličiek al. pozdĺţ aorta abdominalis, 

zriedka intracerebrálne. Zriedka býva malígny, má však tendenciu k infiltratívnemu rastu. Vyskytuje 

sa častejšie u detí a ţien medzi 20. a 30. r. ţivota. Vyvoláva hnačky, niekedy zvýšenú teplotu, 

potenie, flaš sy. a vazomotorickú labilitu. Príznaky bývajú málo výrazné, sú väčšinou následkom 

expanzie národu. V moči sa zisťuje zvýšené vylučovanie katecholamínov a kys. vanilmandľovej. Ak 

sa dg. včas, moţno ho chir. odstrániť. Pri podozrení na malignitu sa th. dopĺňa oţiarením. 

ganglioneuroma, tis, n. – [l. ganglion nervová uzlina + g. neuron nerv + -oma bujnenie] 

ganglioneuróm. 

ganglionicus, a, um – [g. ganlion nervová uzlina] gangliový, týkajíci se nervovej uzliny. 

ganglionitis, itidis, f. – [g. ganglion nervová uzlina + -itis zápal) ganglionitída, zápal nervovej uzliny. 

ganglioplegicus, a, um – [g. ganglion nervová uzlina + g. plégé rana) ganglioplegický, brzdiaci 

vegetativne nervové vzruchy v nervových gangliách, blokujúcí cholínergické N-receptory v 

sympatikových a parasympatikových gangliách.  

ganglioplegiká – [ganglioplegica (remedia)] látky blokujúce prenos nervových vzruchov vo 

vegetatívnych gangliách (ggl.). Blokujú cholínergický N-receptor v sympatikových i 

parasympatikových ggl. Sú to syntetické látky, väčšinou s 2 kvartérnymi dusíkmi v molekule. 

Vzdialenosť medzi obidvoma dusíkmi je dôleţitá pre účinnosť látky. G. sa zle resorbujú z GIT, 

podávajú sa najmä parenterálne. Dlhodobo účinné látky s terciárnym dusíkom sa resorbujú lepšie, v 

th. sa však nepouţívajú.  

Blokáda všetkých vegetatívnych ggl. sa prejaví na periférii zdanlivo sympatikolytickým a zdanlivo 

parasympatikolytickým účinkom v závislosti od toho, či bol efektor za bazálnych okolností pod 

prevaţujúcim tonusom sympatika (cievy) al. parasympatika (srdce, GIT, močový mechúr, oko). 

Účinkom na arterioly odpadne tonizujúci vplyv sympatika a nastáva vazodilatácia, zníţenie 

periférnej rezistencie, hypotenzia a venodilatácia s poklesom ţilového návratu. Preto klesá systolický 

a diastolický TK, ako aj minútový vývrh srdca. Hypotenzívny účinok malých dávok g. sa prejaví u 

hypertonikov, väčších dávok aj u normotonikov.  

Blokádou cholínergického vplyvu na srdce vzniká tachykardia.  

Zmeny prietoku krvi rozličnými orgánmi sú nejednotné. Blokádou ggl. v GIT odpadne vplyv 

parasympatika na hladké svalstvo brušných orgánov. Zníţi sa tonus, motilita i sekrécia GIT. Vyššie 

dávky vyvolávajú zápchu, poruchy trávenia aţ paralytický ileus. 

G. vyvolávajú pokles tonusu močového mechúra, retenciu moču.  



Ich účinok na oko sa prejaví mydriázou, akomodačnou paralýzou a akomodácie do diaľky, poruchou 

videnia. 

Nežiaduce účinky – ortostatická hypotenzia aţ kolapsy. Blokádou parasympatikových ggl. vzniká 

spomalenie peristaltiky, obstipácia, sucho v ústach, poruchy trávenia aţ paralytický ileus, retencia 

moču. Pri dlhodobom podávaní môţe nastať návyk, prednostne v oblasti sympatikových ggl. 

(zoslabovanie hypotenzívneho účinku). 

Kontraindikácie – najmenej 6 mes. po cievnych mozgových príhodách, pri obličkovej 

nedostatočnosti a glaukóme. Relat. kontraindikáciou je obstipácia a retencia moču pri hypertrofii 

prostaty. 

Vzhľadom na vysokú incidenciu neţiaducich účinkov sa g. pouţívajú len na riadenie hypotenzie pri 

chir. výkonoch v silne prekrvených oblastiach, kde hrozia straty krvi (mozog srdce). Ich pouţívanie 

sa vyhradzuje anesteziológom. 

Patrí sem trimetafán (Arfonad‹), kt. pôsobí veľmi rýchlo a krátkodobo. Podáva sa v i. v. infúzii na 

riadenie hypotenzie al. pri pľúcnom edéme. Ďalej sem patrí azametónium a hexametónium. 

gangliosus, a, um – [g. ganglion nervová uzlina] uzlovitý, bohatý na uzliny. 

gangliozidóza – [gangliosidosis] lyzozómové tezaurizmózy charakterizované abnormálnym 

hromadením gangliozidov GM1 al. GM2 následkom deficitu lyzozómových hydroláz, s progredujúcim 

zhoršovaním psychomotoriky. Postihujú deti a sú obyčajne fatálne. Rozoznávajú sa dva typy g. – 

GM1 a GM2 a ich rozličné varianty. 

Gangliozidóza GM1 – syn. Landingova choroba, familiárna neuroviscerálna lipidóza, generalizovaná 

GM1-gangliozidóza. Ide o autozómovo recesívne dedičnú neurodegeneratívnu lyzozómovú 

tezaurizmózu zo skupiny sfingolipidóz s hromadením gangliozidov v sivej hmote mozgu a i. 

tkanivách. Zapríčiňuje ho deficit -galaktozidázy. Prvýkrát ho opísal Caffey (1951), podstatu 

enzýmovej poruchy objasnil Okada a O
,
Brien (1968), súbor 8 prípadov podrobil analýze amer. 

patológ Benjamin H. Landing a spol. (1964). Rozoznávajú sa 3 typy g. GM1, infantilný typ I, juvenilný 

typ II a dospelý typ III. 

Dg. kritériá: 1. manifestuje sa pri narodení al. v prvých mes. ţivota; 2. neprospievanie, poruchy 

cicania, svalová hypotónia; 3. makrocefália, hrubé črty tváre. gargoylického typu (tvár Hurleyovej); 4. 

ťaţká progredujúca psychomotorická retardácia s rozvojom tetraspastiky, záchvatmi kŕčov, 

oslepnutím, hluchotou a neskôr prejavmi decerebrácie; 5. hepatosplenomegália; 6. bledé očné 

pozadie s čerešňovou škvrnou; 7. sklon k edémom; 8. zmeny kostry s dysostosis multiplex; 9. 

hromadenie mukopolysacharidu keratánsulfátu v lyzozómoch rôznych orgánov; 10. postihnutie 

obličiek, najmä epitelových buniek glomerulu, proximálneho tubulu a Henleho slučky, kt. obsahujú 

mukopolysacharidy typu keratánsulfátu a asialoproteíny. Postupne sa zniţuje glomerulárna filtrácia, 

vyskytuje sa aminoacidúria a glykozúria; 11. exitus nastáva pred 3. r. ţivota. 

Dg. – stanovuje sa dôkazom deficitu -galaktozidázy vo fibroblastoch a i. tkanivách. Dôkazom 

vakuolizovaných buniek. Moţná je prenatálna dg. analýzou pomocou amniocentézy a biopsie 

choriónových buniek. 

Gangliozidóza GM2 – syn. Tayova-Sachsova choroba. 

G. GM2 typ II – juvenilná forma g. GM2, variant 0 – syn. Sandhoffova choroba, Sandhoffova-

Jatzkewitzova-Pilzova choroba, gangliozidóza typ II, zriedkavá auzotómovo recesívne dedičná 

choroba podmienená deficitom lyzozómovej -hexozaminidázy A a B, charakterizovaná 

organomegáliou. Patol. gén sa nachádza na chromozóme 5. Prvý ju opísal mníchovský biochemik 

Sandhoff (1968). Následkom deficitu enzýmu je ukladanie gangliozidov, oligosacharidov a pp. aj 

glykoproteínov v CNS, ako aj v pečeni, obličkách a slezine. V mozgu sa makroskopicky zisťujú 



prejavy atrofie, mikroskopicky uloţeniny uvedených látok, a to v gliových i nervových bunkách. V 

obličkách v epitelových bunkách glomerulov a tubulov sa vyskytujú granuly mukopolysacharidov. 

Funkcia obličiek nebýva ťaţšie porušená. 

Dg. kritériá: 1. klin. priebeh je rovnaký ako pri Tayovej-Sachsovej chorobe, príp. s hepatomegáliou a 

zmenami na kostre; 2. dg. sa potvrdzuje dôkazom deficitu izoenzýmu A a B lyzozómovej 

hexozaminidázy v sére a niekt. tkanivách. Moţná je aj prenatálna dg. 

Th. – účinnú th. nepoznáme. 

Gangliozidóza GM2 typ III – infantilná forma g. GM2, variant B – deficit hexozaminidázy A, infantilná 

gangliozidóza GM2. Ide o autozómovo recesívne dedičnú lyzozómovú enzýmopatiu zapríčinenú 

deficitom izoenzýmu A hexozaminidázy v lyzozómoch. Patol. gén sa nachádza na 15q22–15q25.1 

Prototyp tzv. amaurotickej idiócie zo skupiny GM2-gangliozidóz prvýkrát opísal brit. oftalmológ Tay 

(1881) a amer. neurológ Sachs (1898). Následkom deficitu enzýmu vzniká blokáda odbúravania 

GM2-gangliozidov a asialo-GM2 s následným ukladaním gangliozidov v mozgovom tkanive. Jednou z 

foriem g. GM2 je Tayova-Sachsova choroba, okrem toho je známa juvenilná a adultná forma g. GM2. 

Vysoká frekvencia heterozygotov (1:25) sa zisťuje u Ţidov Ashkenazyho typu. 

Dg. kritériá: 1. psychomotorická retardácia a neprospievanie uţ v prvom polroku ţivota; 2. nápadná 

precitlivenosť na zvuky; 3. porucha svalového tonusu a reflexov, cerebrálne záchvaty, patol. EEG; 4. 

čerešňová škvrna na očnom pozadí a oslepnutie v 1. – 2. r. ţivota; 5. mikrocefália; 6. rýchlo 

progredujúce zhoršovanie s vývojom decerebrácie; 7. exitus v 2. -- 4. r. ţivota následkom 

bronchopulmonálnych infekcií; 8. prítomnosť vakuol v krvinkách a tkanivových bunkách. 

Dg. – potvrdzuje sa dôkazom deficitu enzýmu v sére, fibroblastoch a i. tkanivách. Moţná je 

prenatálna dg. Dôleţitý je novorodenecký skríning u rizikových osôb. 

Th. – kauzálna th. nie je záma. 

gangliozidy – ţivočíšne glykosfingolipidy, sialoglykosfingolipidy, obsahujúce kombináciu galaktózy, 

glukózy, fukózy a kys. sialovú (kys. N-

acetyl- al. N-glykoloylneuramínovú); 

glykolipidy; sfingolipidózy). G. sa 

vyskytujú hojne v sivej hmote mozgu a 

týmuse, ale aj v erytrocytoch, 

leukocytoch, obličkách, nadobličkách a i. 

orgánoch, ako aj v sére. Sú 

charakteristickou zloţkou vonkajšieho 

povrchu plazmatických membrán, najmä 

neurónových a synaptických membrán 

CNS. Zúčastňujú sa pp. na prenose 

vzruchov.  

Gangliozid 

 

 Známych je vyše 60 g. Kaţdý z nich pozostáva z karboxylovej kys. (často kys. steárovej) a 

oligosacharidovej jednotky, kt. sú pripojené na sfingozín. Identifikujúcim cukrom je kys. sialová. 

Jednotky kys. sialovej g. a glykoproteínov sú hlavnou príčinou negativity povrchu buniek. G. majú 

dôleţitú úlohu v metabolizme, raste a malígnej transformácii buniek. Sú to bezfarebné kryštáliky, kt. 

sú nerozp. v nepolárnych rozpúšťadlách. Vo vodnom rozt. tvoria micely s Mr 200 000 – 250 000, v 

rozt. v DMF a tetrahydrofuráne 1000 -- 3000. 

Gangliozid GM1 – siagozid C73H131N3O31 (Sygen; kombinácia s g. GD1Ia, GD1b a GT1b – Cronassial). 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vrodené poruchy metabolizmu glykosfingolypidov a sfingomyelínu 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Deficit -N-acetylhexozaminidázy (EC 3.2.1.20) – Sandhoffova choroba 

2. Deficit ceramidtrihexozidázy (EC 3.2.1.22) – Fabryho choroba 

3. Deficit ceramidlaktozid--galaktozidázy (EC 3.2.1) – laktozylceramidóza 

4. Deficit glukozylceramidázy (EC 3.2.1.45) – Gaucherova choroba 

5. Deficit sfingomyelínfosfodiesterázy (EC 3.1.4.12) – Niemannova-Pickova choroba 

6. Deficit acylsfingozíndeacylázy (EC 3.5.1.23) – Farberova choroba 

7. Deficit galaktozylceramidázy (EC 3.2.1.46) – Krabbého leukodystrofia 

8. Deficit arylsulfatázy (EC 3.1.6.8) – metachromatická leukodystrofia 

9. Deficit -N-acetylhexozaminidáza (EC 3.2.1.30) – Tayova-Sachsova choroba 

10. Deficit -galaktozidázy (EC 3.2.1.23) – generalizovaná gangliozidóza 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Gangolpheov príznak – [Gangolphe, Louis, franc. chirurg] príznaky. 

gangraena, ae, f. – [g. gangraina sneť) gangréna, sneť, nekróza tkaniva, kt. sa druhotne zmenila. 

Vzniká najčastejšie následkom hypoxie podmienenej poruchou obehu pri cievnych chorobách 

(ischemické nekrózy pri diabetickej angiopatii, ateroskleróze, embólii, trombangitíde). Vyskytuje sa 

najmä na akrálnych častiach tela, často na končatinách. Príčiny môţu byť aj mechanické, (úraz, tlak 

sadrového obväzu), termické (popálenie, omrznutie), elekt., chem. (ţieraviny), ionizujúce ţiarenie, 

mikróby. Okrem končatín sa vyskytuje aj na niekt. orgánoch (apendix, črevo, ţlčník, pľúca, 

maternica). 

Th. – závisí od príčiny a druhu g. Pri cievnych poruchách treba zlepšiť obeh podávaním 

vazodilatancií, lokálne sa aplikujú antiseptické rozt., podávajú sa antibiotiká podľa citlivosti. Ak 

pôvodcu nepoznáme, kombinuje sa karbenicilín, tikoscilín a gentamicín. Pri suchej g. prsta sa 

vykonáva amputácia. Vlhkú g. treba premeniť na suchú lokálnym prikladaním antiseptických rozt. 

(chlóramín) a odstraňovaním nekróz. Pri plynovej g. sa vykonávajú incízie, výplachy a drenáţe rán 

hypermangánom a 3 % peroxidom vodíka. Podáva sa protigangrenózne sérum(ÄGasea Sevac‹) a 

vyuţíva hyperbarická komora. Pri plynovej g. je prognóza váţna. Ţivot často zachráni len amputácia 

al. exartikulácia končatiny. 

Gangraena arteriosclerotica – artériosklerotická gangréna vzniknutá následkom uzavretia tepien 

pri artérioskleróze. 

Gangraena diabetica – diabetická sneť podmienená poruchou obehu pri diabetickej angiopatii; 

„diabetická noha“. 

Gangraena emphysematosa – emfyzematózna, plynatá sneť, myozitída s prevaţnou alteračno-

nekrotickou zloţkou vyvolaná plynotvornými anaeróbnymi mikróbmi, najmä Clostridium welchii a C. 

nowyi (C. oedematis maligni), pri poranení mäkkých tkanív. Anaeróbne baktérie sa do tela dostávajú 

z pôdy pri hlbokom poranení a svojimi toxínmi vyvolávajú nekrózu tkaniva. V nekrotickom tkanive sa 

za anaeróbnych podmienok rýchlo rozmnoţujú, pričom menia glykogén na metán, čo podmieňuje 

prítomnosť bublín v tkanive, charakteristický vzhľad a pri pohmate nekrotického tkaniva 

prestúpeného plynom praqskanie bublín. Mikroskopicky sa zisťujú prejavy nekrózy tkaniva, 

s výskytom dutín v stene, kt. Sú rozmnoţené grampozit. Paličky (klostrídie). Rozmnoţenie klostrídií 

aj v iných orgánoch, najmä v pečeni a ich preniknutie do krvi vyvoláva toxémiu a zlyhávanie oxidácie 

v tkanivách. Celkový zlý stav býva ťaţký, prítomná býva agónia. Uvedená obraz pokračuje často aj 

po smrti.  

Gangraena Fournieri – progresívna, synergistická baktériová gangréna, prudko prebiehajúca 

gangrénová zmiešaná infekcia v oblasti genitálií s výraznými celkovými príznakmi. Opísal ju Fournier 

(1883). Vyvoláva ju zmiešaná infekcia (streptokoky, enterokoky, E. coli, Aerobacter aerogenes a i.), 



niekedy vzniká z nekrotizujúceho eryzipela. Ku komplikáciám patria artériové a ţilové trombózy, kt. 

zhoršujú priebeh gangrény. 

Dg. kritériá: 1. nekrotizujúci zápal koţe a podkoţia skróta (u muţov), resp. vulvy (u ţien) s masívnym 

edémom a rýchlou progresiou; 2. spočiatku intenzívne bolesti; 3. celkové príznaky septického šoku; 

4. vznik spontánne al. po min. traumatizácii; 5. fakultatívne tvorba plynu; 6. prestup infekcie na 

subfasciálne tkanivá (svalstvo, cievy, rektum). 

Dfdg. – plynová flegmóna (vzniká po väčších úrazoch, viac postihuje svalstvo; kultivačne sa zisťuje 

Clostridium perfringens). 

Th. – širokospektrálne antibiotiká a chir. ošetrenie, príp. následná plastika.  

Gangraena humida – sphacelus, sfacelus, vlhká sneť, pri kt. nekrotické tkanivo podlieha účinku 

hnilobných baktérií. Charakterizuje ju vlhký vzhľad zdrapovito sa rozpadávajúceho, výrazne 

zapáchajúceho nekrotického tkaniva. Tkanivo má špinavo zelené sfarbenie, čo je vyvolané 

sírovodíkom uvoľneným z rozmnoţených hnilobných baktérií. Presiaknutie tkaniva uľahčuje 

prenikanie rozpadových látok tkaniva i baktériových toxínov do okolia, čo má za následok toxémiu. 

Vyvoláva ju infekcia nekrotického tkaniva anaeróbnymi, plynotvornými baktériami Clostridium 

welchii, C. oedematiens, C. septicum a C. histolyticum. Vyskytuje sa najčastejšie v rozmliaţdených 

al. ischemických tkanivách, najmä na končatinách, ako komplikácia popálenín, poškodenia tkaniva 

chem. látkami (kys., zásadami), v pľúcach, čreve, ale aj v nádoroch GIT a maternicového čapíka. 

Častý je toxický, neskôr septický stav. Osobitným variantom g. h. je fuzospirilóza. Ide o nekrózu 

vzniknutú primárne synergickým pôsobením spiríl a Bacillus fusiformis. Príkladom je 

ulceromembranózna gingivitída a Plautova-Vincentova angína. Nekrotický rozpad sliznice líc pri 

celkovej schátralosti sa nazýva noma. 

Gangraena juvenilis – gangréna vzniknutá následkom ischémie pri obliterujúcej trombangitíde. 

Gangraena neurogenes – neurogénna gangréna, nervového pôvodu. 

Gangraena nosocomialis – nozokomiálna sneť vzniknutá v nemocnici. 

Gangraena phlebogenes – flebogénna sneť vznikajúca pri úplnom zamedzení odtoku krvi pri 

flebotrombóze. 

Gangraena pulmonum – gangréna pľúc je nekróza pľúcneho parenchýmu s následným hnilobným 

rozpadom, kt. vzniká pôsobením aneróbnych baktérií pri zníţenej obranychopnosti organizmu. 

Charakterizuje ju ťaţký klin. obraz, septické teploty, triašky, potenie, rýchly, nitkovitý pulz, rýchle, 

plytké dýchanie. Vedomie býva zastreté, prítomná je cyanóza a dráţdivý kašeľ, ako aj bolesti v 

hrudníku. Po prevalení loţiska do bronchiálneho stromu sa začína vykašľávanie prenikavo a 

hnilobne zapáchajúceho riedkeho spúta čokoládovej farby, často s prímesou krvi, príp. vykašľávanie 

krvi. V KO je leukocytóza a anémia, sedimentácia krviniek býva výrazne zrýchlená, v spúte sa 

kultivačne dokáţe zmiešaná flóra (anaeróbne streptokoky, fúzobaktérie, leptotrichy, klostrídie, 

spirily), mikroskopicky sa niekedy zistia elastické vlákna. Ku komplikáciám patrí putrídna pleuritída, 

pyopneumotorax, perikarditída, mediastinitída, peritonitída, flegmóna steny hrudníka, metastatické 

loţiská v mozgu, slezine, obličkách a i. orgánoch. Fyz. a rtg nález sa podobá nálezu pri abscese 

pľúc. Tomograficky a CT sa zisťuje nepravidelná viackomorová dutina so sekvestrami. Th. je 

podobná ako pri abscese pľúc. 

Gangraena pulpae – gangréna zubnej drene, nekróza drene s pridruţenou hnilobnou infekciou. 

Gangraena sicca – suchá sneť, mumifíkácia, nekróza modifikovaná vyschnutím koţe, najmä na 

končatinách, pri cievnych uzáveroch. Postihnutá časť je suchá, tvrdá, spočiatku červená bez reakcie 

v okolí, neskôr fialová (paralýza arteriol a venúl). Keď sa tkanivo rozpadne, býva koţa 

fialovozelenavá s veľkou reakciou v okolí, pričom sa g. s. mení na g. humida. Neskôr je koţa 



hnedavo čierna v dôsledku rozpadu erytrocytov a premeny hemoglobínu na hematín. Vysychaním 

nadobúda koţa pergamenový vzhľad.  

gangraenosus, a, um – [g. grangraena sneť] gangrénový, sneťový. 

gangréna – [gangraena] sneť, nekróza modifikovaná druhotnými zmenami, vyvolanými najmä 

baktériami. Rozoznáva sa suchá g. (gangraena sicca), vlhká g. (gangraena humida, sphacelus) 

a plynová g. gangraena emphysematosa.  

Gánovce – kúpele blízko Popradu a Veľkej. Má 2 bazény, do kt. sa v minulosti prilievala ohriata 

minerálna voda, slúţili najmä obyvateľom . V sezóne ta prichádzal lekár z Popradu, zaviedla sa 

masáţ a vodoliečba. Obnovené käpele slúţili predovšetkým na rekreáciu. Sú tu dva malé bazéniky, 

väčší s rozmermi 5  15 s hĺbkou 130 cm. V inej budove je 21 kúpacích vaní. Hostia sa môţu 

ubytovať a stravovať na mieste.  

Ganserov syndróm – [Ganser, Siegberth Joseph Maria, 1853 – 1931, nem. psychiater] syndrómy. 

Ganserova komisúra commissura supraoptica. 

Gansov-Rodierov príznak príznaky. 

Gantanol sulfametoxazol. 

Gantrisin sulfisoxazol. 

Ganz, William – (*1919) amer. kardiológ. Narodil sa v Košiciach, študoval na Karlovej univerzite 

v Prahe (1937), ale po Mníchovskej dohode sa musel vrátiť do Košíc. Počas II. Svetovej vojny bol 

inmternovaný v maďarskom tábore nútených prác a pereţil nem. okupáciu v protifašistickom hnutí 

v Budapešti. Po vojne sa vrátil do Ptrahy a promoval r. 1947. Od r. 1950 pôsobil v Ústave pre 

choroby obehu krvného v Krči (IKEM) s prof. Weberom a dr. Brodom a bvol vedúcim koronárneho 

centra. Zaoberal sa meranímkrvného prietoku v tkanivách vrátane kornárneho riečiska a meraním 

srdcového vývrhu termodilučnou metódou. R. 1966 emigroval do USA, kde pôsobil ako prof. na 

univerzite v Los Angeles v Kalifornii. Spolu s dr. Swanom vyvinul  balónikový plávajúci katéter, kt. sa 

široko pouţíva v invazívnej kardiológi na meranie pľúcneho tlaku v zaklínení a srdcového vývrhus. 

Neskôr zaviedol v USA koronárnu trombolýzu pri srdcových infarktoch.  

gap – [angl.] medzera, hiatus. 

Anion gap – aniónová medzera, aniónové okienko, plazmatická koncentrácia beţne nemeraných 

aniónov, kt. podmieňuje rozdiel medzi beţne meranými aniónmi a katiónmi: Na
+
 – (Cl

–
 + HCO3

--
); 

pouţíva sa na hodnotenie porúch acidobázickej rovnováhy. 

GAPD – skr. glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza. 

GAPO-syndróm syndrómy. 

GAR – skr. glycínamidribotid. 

Garamycin inj. (Schering) – Gentamicini sulfas 40 mg v 1 ml inj. rozt.; aminoglykosidové 

antibiotikum; gentamycín. 

Garamycin spn. (Essex Chemie) – Gentamicinum 130 mg + Collagenum 180 mg; huba s obsahom 

gentamicínu. 

Po implantácii do kosti al. mäkkého tkaniva sa za súčasného vstrebávania kolagénu gentamicín 

pomaly uvoľňuje a dosahuje vysokú koncentráciu. Vylučuje sa obličkami, merateľné hodnoty sa 

zisťujú ešte 10 d po implantácii. Napriek tomu, ţe sérové hodnoty sú nízke, treba ich monitorovať u 

pacientov so zníţenými funkciami obličiek, najmä ak sa gentamicín podáva aj celkove. 



Indikácie – th. lokálnej infekcie v kombinácii s chir. výkonom na cievach, bruchu (hrubé črevo, 

rektum, ţlčník, perforovaný apendix) reoperácia endoprotézy, osteomyelitída, transplantácia a 

plastika spongiózy, poúrazová ostitída. 

Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na proteíny al. gentamycín a ďalšie aminoglykozidové 

antibiotiká. Relat.: poruchy funkcie obličiek, n. statoacusticus, súčasné podávanie nefrotoxických, 

ototoxických a neurotoxických látok; gravidita.  

Nežiaduce účinky – po dlhodobej kumulácii v sére moţnosť nefrotoxickosti, ototoxickosti a 

kurareformných účinkov gentamycínu. 

Dávkovanie – pacientom s tel. hmotnosťou < 50 kg sa po chir. vyčistení rany prikladajú podľa 

veľkosti plochy, kt. má byť prekrytá, 3 ks implantovaného prípravku na hnisavé afekcie 3 – 5-krát/d, 

pacientom > 50 kg 5 ks. 

 Garasone gtt. (Schering-Plough) – Gentamicinum (ut Gentamicini sulfas) 3 mg + Betamethasonum 

(ut Betamethasoni natrii phosphas) 1 mg v 1 ml kvapiek; oftalmologikum, otologikum; 

betametazón; gentamicín. 

Indikácie – ochorenia predného segmentu oka vyvolané citlivými mikroorganizmami (stafylokoky, E. 

coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, 

Citrobacter, Salmonella, Shigella, Neisseria). 

Th. otologických infekcií, ako sú otitis acuta externa, ekzematoidná a seboroická dermatitída so sek. 

infekciou 

Kontraindikácie – dendritická keratitída, vakcínia, varičela a i. vírusové infekcie rohovky a spojoviek, 

mykobaktériové a plesňové infekcie oka al. ucha, trachóm, precitlivenosť na zloţky prípravku. 

Pouţitie po odstránení cudzieho telesa a pri poranení al. chýbaní bubienka. Bezpečnosť prípravku v 

gravidite a u detí sa nedokázala. Nevie sa, či zloţky prípravku prenikajú do materského mlieka. 

Nežiaduce účinky – krátkodobé bodanie po aplikácii. Reziduálna injekcia spojoviek, pálenie a 

začervenanie oka, mierny opuch mihalníc, fotofóbia a rozmazané al. dvojité videnie. Spomalené 

hojenie rán. Prolongované podávanie môţe vyvolať zvýšenie vnútroočného tlaku, glaukóm, 

poškodenie zrakového nervu, poruchy zrakovej ostrosti a zorného poľa, zadnú subkapsulárnu 

kataraktu, akút. prednú uveitídu, perforáciu oka, mydriázu, stratu akomodácie. Môţe vzniknúť 

alergická senzibilizácia a prechodné podráţdenie oka, ako aj superinfekcia. Pri akút. purulentných 

zápaloch môţu kortikody maskovať al. zosilniť infekciu. 

Dávkovanie – do spojovkového vaku sa nanáša tenká vrstva masti 3 – 4-krát/d, v akút. štádiu kaţdé 

2 h.  

Garcinov príznak – [Garcin, Raymond, franc. neurológ] syndrómy. 

Garcinov syndróm syndrómy. 

Garcinov-Guillainov syndróm Garcinov sy. 

Garciov-Sorgesov príznak – syn. Belotov-Petenilov príznak, príznak prasknutej echinokokovej cysty: 

na rtg snímke pľúc sa zisťujú rozličné tiene obalov cysty pripomínajúce kvet ľalie al. plávajúcu kryhu. 

Gardenal – hypnotikum, antiepileptikum; fenobarbital. 

Gardeniae fructus – plod gardénie, zloţka prípravkov Tj-15 Tsumura Oren-Gedoku-To grn. 

gardeníny – skupina flavónov izolovaných z ţivicových exsudátov klíčkov indického kra Gardenia 

lucida Roxb. (Rubiaceae).  
Gardenín A – C21H2O29, 5-hydroxy-6,7,8-trimetoxy-2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)-4H-1-

benzopyran-4-ón; R = R
,
 = OCH3  



Gardenín B – C19H18O7, 5-O-metyltangeretín, R = R
,
 = H  

Gardenín C – C20H20O9, R = OH, R
,
 = OCH3 

Gardenín D – C19H18O9, R = R
, 
= H 

gardinolové detergenty – zmes tuhých solí a sulfátovaných alkoholov pripravených redukciou 

zmiešaných karbocylových kys. kosového oleja, oleja zo semien bavlny a rybacích olejov. Pouţívajú 

sa ako detergenty, zmáčadlá, emulgátory, disperzné látky v kozmetike, čistiace prostriedky, na 

prípravu fungicídnych sprejov, ako čistiace prostriedky kovov, koţe a textilu; môţu vyvolať reakcie z 

hypersenzitivity (Aurinol, Cyclanon, Cyclopon, Duponol, Gardinol, Lissapol, Maprofix, 

Modinal, Sadopan, Sapidan, Teepol, Tergavon). 

Gardnerella – [Gardner, H. L., amer. bakteriológ] rod malých, paličiek aţ kokobacilov, kt. sa zisťujú v 

ţenskom genitáli, kde môţu vyvolať nešpecifickú vaginitídu (vaginózu).  

Patrí sem jediný druh Garderella vaginalis. Prvý ju opísal Leopold (1951), Gardner a Dukes (1955) 

ju označil ako Haemophilus vaginalis, podrobnejší opis a taxonomické zatriedenie pochádza od 

Greenwooda a Picketta (1980).  

Je to pleomorfná, grampozit. al. gramlabilná, pleomorfná, nesporulujúca, nepohyblivá palička aţ 

kokobacil veľkosti 2 mm × 0,5 mm. Je fakultatívne anaeróbna. Kultivačne je nenáročná, agar nie je 

preto na kultiváciu vhodný. Dobre rastie na agarovej pôde obohatenej Tweenom 80 a ľudskou krvou, 

do kt. sa kvôli inhibícii rastu ostatných baktérií pridávajú antibiotiká. Dobre rastie pri zvýšenej tenzii 

CO2. Na tuhých pôdach vyrastá v drobných kolóniách (< 1 mm) so zónou hemolýzy. Hemolyzuje len 

na pôdach s ľudskou al. králičou krvou. Na kultiváciu moţno pouţiť aj čokoládový agar. Prítomnosť 

faktora X a V však nevyţaduje. Zo sacharidov tvorí kys., ale bez tvorby plynu. Je oxidáza- i 

katalázanegat. 

G. v. sa izolovala z urogenitálneho systému, a to aj u asymptomatických ţien. Izolovala sa aj z krvi 

po septických potratoch. Na vznik vaginitídy je pp. potrebná súčinnosť iných baktérií, najmä 

anaeróbnych, Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum.  

Pri vaginitíde sa vyšetruje pošvový sekrét tzv. zápachovým testom (odor-test). Po pridaní 10 % 

hydroxidu sodného k sekrétu sa zisťuje rybí zápach. Nepriamym príznakom nešpecifickej vaginitídy 

je aj prítomnosť epitelových buniek pošvovej sliznice pokrytej mnoţstvom adherovaných 

baktériových buniek (angl. clue cells), kt. moţno vidieť vo farbenom roztere pošvového sekrétu. 

Materiál na dôkaz G. v. sa kultivuje 48 h pri zvýšenej tenzii CO2 na pôde s ľudskou krvou a 

antibiotikami. Biochem. identifikácia je ťaţká, gardnerely sa ťaţko odlišujú od príbuzných 

baktériových rodov, najmä Haemophilus. G. v . je dobre citlivá na penicilín, ampicilín, ale rezistentná 

voči kys. nalidixovej, kolistínu a i. antibiotikám. 

Gardnerov syndróm I – [Gardner, Eldon John,*1909, amer. genetik] syndrómy. 

Gardnerov syndróm II – [Gardner, H. L., amer. gynekológ] syndrómy. 

Gardnerov syndróm III – [Gardner, W. J., amer. genetik] syndrómy. 

Gardnerov-Diamondov syndróm – [Gardner, F. H., amer. hematológ; Diamond, Louis K., * 1902, 

amer. pediater] syndrómy. 

Gardnerov-Silengovej-Wachtelov syndróm – [Gardner, Lyth I., amer. pediater pôsobiaci v 

Syrakúzach; Silengová, Margherita, amer. genetička tal. pôvodu pôsobiaca v St. Louis; Wachtel, S. 

S., newyorský genetik] genitopalatokardiálny sy.  

Gardnerov-Turnerov syndróm – [Gardner, William J., *1898; Turner, Oscar, amer. neurochirurgovia] 

syndrómy. 



Gardol – sodná soľ N-metyl-N-(1-oxododecyl)glycínu, sodná soľ N-lauroylsarkozínu, N-

lauroylsarkozinát, C15H28NNaO3, Mr 293,39; detergent, antienzým v zubných práškoch al. ústnych 

vodách (vodný rozt. – Medialan LL-33). 
 
   CH3NCH2COONa 
            
          CO(CH2)10CH3 

Garelov príznak – [Garel, Jean, 1852 – 1931, franc. lekár] príznaky. 

garenoxacín – chemoterapeutikum zo skupiny fluórovaných chinolónov III. generácie. 

gargalanaesthesia, ae, f. – [g. gargalos svrbenie + g. alfa priv. + g. aisthesis vnímanie, cítenie] 

gargalanestézia, strata schopnosti pociťovať šteklenie, svrbenie. 

gargalaesthesia, ae, f. – [g. gargalos svrbenie + g. aisthesis vnímanie, cítenie] gargalestézia, 

schopnosť pociťovať šteklenie, svrbenie. 

gargarisma, tis, n. – [g. gargarismos] syn. collutorium, kloktadlo. 

gargoylismus, i, m. – [z franc. gargouiller chrliť, škrkať (v bruchu), gargouille chrlič typická ozdoba g. 

architektúry] syn. gargoilizmus; vrodená porucha metabolizmus sacharidov (mukopolysacharidov) 

a tukov s ich hromadením v rôznych orgánoch, najmä kostiach, mozgu, väzive a i. Vyvoláva ťaţké 

poruchy rastu a funkcie vnútorných orgánov. Nápadné sú zmeny tváre, ktorý pripomína chrliča; 

Hurlerovej sy. 

Garinov-Bujadouxov-Bannwarthov syndróm Bannwarthova choroba. 

Garlandov trojuholník – [Garland, George Minot, 1848 – 1926, amer. lekár] trojuholník. 

Garlandova krivka – [Garland, George Minot, 1848 -- 1926, amer. lekár] Ellisova čiara.   

garlicín – [angl. garlic cesnak] antibioticky účinná látka nachádzajúca sa v cesnaku (Allium); 

neobsahuje síru a na rozdiel od zloţiek cesnaku obsahujúcich síru je veľmi stála. Pouţíva sa pri 

amebóze, dyzentérii, brucelóze, infektoch močových ciest detí.  

Garrého syndróm – [Garré, Karl, 1857–1928, švajč. chirurg] syndrómy. 

Garrod, Archibald sir – (1857 – 1936) angl. lekár, priekopník štúdia vrodených chýb metabolizmu 

a lekárskej genetiky. Pôsobil v Oxforde. Opísdal porfýriu a cystinúriu. R. 1909 prezentoval koncepciu 

vrodených porúch metabolizmu, kt. je platná dodnes. 

Garrodov test – [Garrod, Alfred sir, otec Archibalda Garroda] vyšetrenie moču na hematoporfyrín; 

vyuţíva výrazné spektroskopické vlastnosti porfyrínov. 

Garrodova hypotéza – [Garrod, Archibald sir, 1857 – 1936, angl. lekár] jeden gén, jeden enzým 

(jeden gén jedna enzýmová porucha).  

garrulitas, atis, f. (vulvae) – [l. garrulus bľabot] syn. flatus vaginalis, garulita vulvy, počuteľný odchod 

plynu (vniknutého vzduchu) z pošvy, napr. pri descensus uteri et vaginae. 

garryín – C22H33NO2, Mr 343,39; látka izolovaná z kôry stromu Garrya veatchii Kellog (Garryaceae), v 

kt. sa vyskytuje spolu s veatchínom a i. alkaloidmi. 
Garryín 

Gartnerov kanálik – [Gartner, Hermann Treschow, 1785 -- 1827, dán. chirurg a anatóm] ductus 

epoophori longitudinalis, pozdĺţny kanálik rovnobeţný s vajíkovodom v lig. Latum uteri (i iných 

častiach vnútorného pohlavného ústroja)., do kt. vúsťuje 10 priečnych kanálikov. Ide o zachované 

zvyšky koncových úsekov Wolffových vývodov u ţien. Leţia po stranách v spojive maternice, resp. 

pošvy, príp. aj v hymene. Môţu podľahnúť adenomatóznej premene, najmä v oblasti pošvy a steny 



krčka maternice, al. zdrojom cýst. Adenóza býva väčšinou benígna, ale môţe sa malígne zvrhnúť; 

silbestrolový syndróm. 

Gartnerova cysta – [Gartner, Hermann Treschow, 1785 – 1827, dán. chirurg a anatóm] cysta na dne 

pošvy, obyčajne zápalového pôvodu, vyskytuje sa pri zvieratách. Retenčná cysta v anterolaterálnej 

stene vagíny, zvyšok G. kanálika. Benígne cysty sú podlhovastého al. pologuľovitého tvaru uloţené 

v jednom al. dvoch radoch v blízkosti ruţice maternicového krčka. Môţu mať veľkosť lieskovca aţ 

vlašského orecha a sú vyplnené zakalenou tekutinou. Zápalové cysty môţu byť prekáţkou pri 

pripúšťaní a priebehu pôrodu. Môţu sa zjaviť aj v súvislosti s výskytom ovariálnych cýst. Pri cystách 

bez zápalu sa môţu plemenice normálne pripúšťať al. osemeňovať. Ak sú komplikované zápalom, 

plemenice sa nezapúšťajú. 1 – 2 h pred insemináciou sa odporúča výplach 

pošvy 1 – 2 % rozt. sódy bikarbóny al. 1 % rozt. kuchynskej soli. Neodporúča 

sa ich chir. otvárať, pri príp. otvorení treba dodrţovať prísnu asepsu.  

Obr. Cysta Gartnerovho vývodu v laterálnej stene pošvy  

 

Gasea Sevac
®
 inj. (Sevac) – Antitoxinum perfringens 10 000 IU + Antitoxinum oedematiens 10 000 IU 

+ Antitoxinum septicum 5000 IU v 1 dávke; imunopreparát. Globulín proti plynovej sneti je zmesou 3 

druhov enzýmovo modifikovaných vysoko purifikovaných a koncentrovaných konských globulínov. 

Obsahuje protilátky proti toxínom Clostridium welchii (C. perfringens), C. novyi (C. oedematiens) a 

C. septicum (vibrio septique). Globulín obsahuje antiseptikum fenol (do 0,5 %), trikrezol (do 0,3 %) 

al. tiomersal (do 0,01 %). 

Indikácie – profylaxia a th. plynovej sneti pri kaţdom hlbokom poranení, kt. siaha aţ k svalu, 

obsahuje značne poškodené al. odumreté tkanivo, pahýle zlomených kostí, strhnuté kúsky odevu al. 

obuvi, strelu, príp. iné cudzie telesá al. bolo znečistené ľudskými al. zvieracími výkalmi, prišlo do 

styku s rozkladajúcimi sa tkanivami ľudských al. zvieracích mŕtvol, bolo znečistené zemou al. 

prachom al. bola rana hlboko a dlho obnaţená, príp. neskoro ošetrená. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na daný typ zvieracieho globulínu. 

Nežiaduce účinky – výnimočne vzniká bezprostredná sérová anafylaktická reakcia, obvykle po 

opakovanom podaní konského globulínu, a to následkom senzibilizácie organizmu prísluš-ným 

antigénom. Prejavuje sa náhle vzniknutou cyanózou, výrazom úzkosti, tachykardiou, dýchavicou, 

potením, vracaním, hnačkou a v ťaţších prípadoch kolapsom končiacim exitom. Preto treba mať 

vţdy k dispozícii adrenalín 1:1000 a sterilnú striekačku, kt. sa podáva v dávke 10 ml i. v., príp. 

opakovane (uţ po prvej inj. sa zavádza i. v. infúzia Hartmannovho rozt., izotonického rozt. NaCl, 5 

al. 10 % glukózy na zachovanie priechodnosti ţily). Antihistaminiká sú indikované v prípade akút. 

sérovej reakcie s edémami a ţihľavkou. Pacienta treba ihneď uloţiť na posteľ a vykonať protišokové 

opatrenia. 

Neskorá reakcia sa prejavuje u precitlivených osôb ako sérová choroba, a to častejšie u dospelých 

ako u detí. Vzniká medzi 7. a 10. d po podaní globulínu ako ţihľavka a i. prechodné svrbivé 

exantémy spojené s mierne zvýšenou teplotou, bolesťami v kĺboch, opuchom a zdu-rením 

lymfatických uzlín, nepravidelnosťou tepu a dýchania, dýchavicou, malátnosťou a hnačkou. V th. sa 

odporúča podávať vápnik, antihistaminiká, príp. adrenalín al. efedrín. Pacient má byť pod kontrolou 

lekára. Prevencia sérovej choroby spočíva v anamnestickom pátraní 

po alergických reakciách na prechádzajúce podanie globulínu. 

Dávkovanie – profylaxia: podáva sa 1 dávka globulínu i. m. Okrem 

toho sa musí dôkladne chir. ošetriť rana a znehybniť príp. zlomenina. 

Niekedy na profylaxiu nestačí 1 dávka globulínu; čím znečistenejšia je 

rana a čím dlhší čas uplynie od poranenia do ošetrenia, tým je 



potrebná väčšia dávka globulínu. Th. sa vykonáva aplikáciou 2 – 10 dávok globulínu (50 – 250 tisíc 

IU), v ťaţkých prípadoch aţ 300 tisíc IU globulínu. V indikovaných prípadoch ho moţno podať 

opakovane niekoľkokrát denne al. kaţdý druhý d, podľa stavu postihnutého, priebehu infekcie a 

reakcie na inj. globulínu. 

Globulín sa musí aplikovať frakcionovane, najlepšie nakvapkaním 1 kvapky na skarifikovanú koţu 

na ramene. Ak nevznikne miestna al. celková alergická reakcia, aplikuje sa po 30 min 0,1 ml 

globulínu s. c. a ak nevznikne reakcia, podá sa o ďalších 30 min sa globulínu i. m. Pacient ostáva 

aspoň 30 min po ukončení aplikácie pod kontrolou lekára. Pri podávaní th. dávky sa po frakcii 0,1 ml 

aplikuje ešte po 1-h intervale dávka 1 ml s. c. a ak nevznikne neţiaduca reakcia, aplikuje sa po 

ďalšej 1 h zvyšok globulínu i. m. Pri podaní väčšej dávky globulínu moţno súčasne aplikovať s. c. al. 

i. m. efedrín v dávke 50 mg al. s. c. adrenalín v riedení 1:1000 v príslušnej dávke podľa veku 

pacienta. 

U osôb, kt. uţ v minulosti dostali rovnaký druh zvieracieho antitoxínu al. neznámy druh, ako aj u 

osôb s alergickými prejavmi, treba postupovať individuálne (napr. protišokovou th. al. monitorovaním 

pacienta), ďalšiu frakcionáciu, pri kt. sa volí uţ pri iniciálnej dávke pri skarifikácii riedenie najmenej 

1:10, príp. sa najprv vykoná test vkvapnutím 1 kv. globulínu riedeného 1:10 aqua pro inj. do 

spojovkového vaku. Ďalšie dávky sa volia podľa znášanlivosti predchádzajúcich. Vykoná sa tzv. 

hyposenzibilizačná aplikácia v 30 – 60-min intervaloch, aţ sa postupne vpraví potrebné mnoţstvo. 

Pri vitálnej indikácii moţno globulín podať u precitlivených osôb v celkovej anestézii. Pri nebezpečí z 

premeškania sa môţu intervaly medzi jednotlivými frakciami skrátiť. 

Gaskell, Walter Holbrook – (1847 – 1914) angl. fyziológ. Zaoberal sa najmä štúdiom inervácie srdca 

a srcovým automatizmom. Dospel k záveru, ţe príčina srdcových kontrakcií je v samom myokarde. 

Prvý pouţil výraz blokáda srdca. Podľa neho sa nazýva Gaskellov-(Hisov) mostík.  

Gaskellov-Hisov mostík – [Gaskell, Walter Holbrook, 1847 – 1914, angl. fyziológ; His, Wilhelm, 1863 

– 1934, švajč. lekár] fasciculus atrioventricularis, zväzok nervových vláken →prevodového systému 

srdca. 

Gasperiniho syndróm →syndrómy. 

gasping – [angl.] lapavé rytmické dýchanie pri vyradení vyšších centier CNS s frekvenciou ~ 10/min. 

Vyskytuje sa napr. v agónii. Predpokladá sa, ţe ide o obnovenie primitívneho rytmu dýchania. 

Gasser, Herbert Spencer – (1888 Platteville – 1963 New York) amer. fyziológ. Spočiatku pôsobil na 

univerzite vo Wisconsine, neskôr v Saint Louis a Cornelovej univerzite v New Yorku, od r. 1935 bol 

riaditeľom Rockefellerovho ústavu pre lekársky výskum v New Yorku. Zaoberal sa najmä štúdiom 

nervového systému; nositeľ Nobelovej ceny, kt. získal r. 1944 spolu s E. Josephom Erlangerom za 

medicínu a fyziológiu za objavy vysokodiferencovaných funkcií nervových vláken. Dielo: Electrical 

Signs of Nervous Activity (spoluautor Erlanger, 1937). 

Gasser, Lorentz (Laurentius) Johann – (1723 –1765) rak. fyziológ. Uţ ako mladý docent nastúpil na 

miesto prof. anatómie po Franzovi Josephovi Jausovi (1696 – 1771). Bol ţiakom van Gerarda van 

Swietena (1700 – 1772) a de Antona de Haëna (1704 – 1776), kt. ho promoval na doktora bez 

štátnic a po ukončení štúdia sa stal vedúcim katedry anatómie ,,ob praeclaram eruditionem in rebus 

anatomicis etc.“. Po ňom je nazvané ganglión trojklanného nervu.  

Gasserov syndróm I a II – [Gasser, Konrad Joseph, *1912, švajč. pediater] →syndrómy. 

Gasserove bunky – [Gasser, Konrad Joseph, *1912, švajč. pediater] inklúzie v cytoplazme 

leukocytov al. monocytov, kt. sa farbia Romanowského farbivami a zisťujú sa pri 

mukopolysacharidózach (Hurlerovej sy., Hunterov sy.). 



Gasserovo ganglión – [Gasser, Johann Laurentius, 1725 – 1765, viedenský anatóm] →ganglion 

trigeminale. 

Gasserov-Karrerov syndróm – [Gasser, Konrad Joseph, *1912, švajč. pediater; Karrer, I., švajč. 

lekár] →syndrómy. 

Gassov syndróm →syndrómy. 

Gastautov syndróm – [Gastaut, Henri, *1915, franc. neurológ] – Lennoxov-Gastautov sy., 

hemikonvulzívne hemiplegické epilepsia (HHE) u malých detí; →syndrómy. 

gaster, gastris, f. – [g.] ţalúdok, brucho.  

Gasterin
®
 gel (Slovakofarma) – Aluminii phosphas colloidalis 1,2 g + Pectinum 0,32 g v 16 g gélu; 

→antacídum. 

Gasteromycetes – [g. gaster ţalúdok + g. mykés huba] huby pododdelenia Basidiomycotina, kt. spóry 

sú usporiadané okolo kolumely (zahrňujú napr. hadovky a pýchavky). Patrí sem rad Lycoperdales. V 

niekt. taxonomických systémoch sa zaraďuje k Holobasidiomycetes.  

Gasterosteidae – pichľavkovité, menšie dravé ryby. Telo je pred chvostovou plutvou tenké, prvé lúče 

na chrbtovej plutve sú ostnaté a voľné, šupiny redukované. G. sú známe starostlivosťou o 

potomstvo. Samec je v čase neresenia pestro sfarbený a stavia si hniezdo z rastlinného materiálu. 

Samica kladie ikry do hniezda a samček ich (neskôr aj mláďatá) stráţi. Ţijú v moriach severozáp. 

Európy pri pobreţí, v brakických vodách i riekach. U nás sa chovajú v akváriách. Chov vo voľnej 

prírode by bol škodlivý, pretoţe zničia veľa ikier i mladé ryby. 

gasterozoidy – špecializované tráviace jedince v kolónií rúrkovníkov; →Siphonophora. 

gastralgia, ae, f. – [g. gaster ţalúdok + g. algos bolest] gastralgie, ţalúdková bolesť, ţalúdkové kŕče. 

gastralgokenosis, is, f. – [g. gastér ţalúdok + g. algos bolesť + g. kenos prázdny + -osis stav] 

gastralgokenóza, bolesti pri prázdnom ţaludku. 

gastralis, e – [g. gastér ţalúdok] gastrický, týkajúci se ţalúdka. 

gastrectasia, ae, f. – [g. gastér ţalúdok + g. ektasis rozšírenie] →gastrektázie. 

gastrectomia, ae, f. – [g. gastér ţalúdok + g. ektomé vyrezanie) →gastrektómia. 

gastrektázia – [gastrectasia] roztiahnutie, rozšírenie ţalúdka. Rozoznáva sa prim. (idiopatická) a sek. 

g. pri prekáţke v pasáţi výtokovej časti ţalúdka (napr. pri stenóze pyloru). 

gastrektómia – [gastrectomia] chir. odstránenie ţalúdka al. jeho časti.  

Totálna gastrektíomia sa spája s odstránením regionálnych lymfatických uzlín a omentum majus 

(resekcia en bloc), príp. aj susedných orgánov, ako je slezina, pankreas, colon transversum, ľavý 

lalok pečene (rozšírená g.) pri infiltrácii nádorom; po g. nasleduje rekonštrukcia tráviacej rúry s 

utvorením náhradného ţalúdka. Indikáciou na g. je rozsiahly karcinóm ţalúdka, zriedka malígny 

lymfóm al. leiomyosarkóm ţalúdka. Ku komplikáciám výkonu patrí krvácanie, dehiscencia švov, 

najmä ezofágoenteroanastomózy a neskoré komplikácie (dumping sy., sy. prívodnej slučky, vred v 

anastomóze, agastrický sy., refluxná ezofagitída, postvagotomický sy., sy. malého ţalúdka a i.). 

Chir. výkon má letalitu asi 1 – 10 %. 

gastrický inhibičný peptid – skr. GIP, polypeptidový hormón. GIP má štruktúru homologickú s 

glukagónom, vazoaktívnym intestinálnym peptidom (VIP) a sekretínom. Predpokladá sa preto, ţe 

tieto hormóny vznikajú zo spoločného proteínu procesom multiplikácie génu. Pripravil sa purifikáciou 

preparátov cholecystokinínu. GIP má vysokú aktivitu podobnú enterokináze, t. j. inhibuje sekréciu 



HCl a pepsínu a motilitu ţalúdka. Okrem toho má aj miernu aktivitu podobnú sekretínu a 

cholecystokinínu. 
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gastricus, a, um – [g. gastér ţalúdok] gastrický, ţalúdkový. 

gastrín – [gastrinum] hexapeptid, hormón tvorený bunkami sliznice antrálnej časti ţalúdka, v 

pankrease a proximálnom dvanástniku. G. sa tvorí na podnet mechanických vplyvov (distenzia 

ţalúdka v oblasti antra), vzostupu pH > 2,5 (chemoreceptory) a stimulácie n. vagus (acetylcholín). 

Jeho sekréciu inhibuje kyslá ţalúdková šťava. Prítomnosť g. v plazme stimuluje ţalúdkovú sliznicu k 

tvorbe a sekrécii HCl a pepsínu a pankreas k sekrécii jeho tráviacich enzýmov. Okrem toho zvyšuje 

tonus dolného zvierača paţeráka, peristaltiku antra. Jeho sekréciu potláča sekretín, hyperacidita 

ţalúdkového obsahu (autoregulácia), ako aj nadmerná distenzia ţalúdka. Tvorbu HCl zniţuje 

gastrický inhibičný peptid (GIP). Kompetitívnym inhibítorom g. je cholecystokinín. 

Sekrečne účinný je terminálny tetrapeptid (Try–Met–Asp–Phe). Účinok g. závisí od dĺţky reťazca, kt. 

je podmienená posttranslačnými úpravami. Čím je reťazec kratší, tým je účinok vyšší. G. existuje vo 

viacerých molekulových formách rozličnej veľkosti: minigastrín so 14 aminokyselinovými jednotkami, 

malý g. (little gastrin) so 17 jednotkami, G–17), kt. má dva podtypy, 18 – 34 g. I (G–17) a 18 – 34 g.-

II (G17–II), heptadekapeptid, identický s G–17, má však sulfátované tyrozínové zvyšky. Veľký g. (big 

gastrin, 1–34-g.) má 34 aminokyselinových jednotiek, vyskytuje sa tieţ v dvoch podtypoch, ako 

heptadekapaptid (malý g.) rozšírený na N-terminálnom konci o prídavné heptadekapeptidy s 

odlišným sledom aminokyselín. Pri všetkých ţivočíšnych druhoch je zloţenie aminokyselín G–17–I a 

G–17–II veľkého g. rovnaké. 

Ľudský gastrín I je Pyr–Gly–Pro–Trp–Leu–[Glu]
5
–Ala–Gly–Tyr–Trp–Met–Asp–Phe–NH2 (Mr 2116). 

G. II má navyše sulfátovú skupinu na Tyr12. V prasačom g. je Leu nahradený Met, v hovädzom a 

ovčom Val. V hovädzom g. sa nachádza aj Ala namiesto Glu v polohe 10. G. je hmologický s C-

terminálnym koncom cholecystokinínu. 

Vyšetrenie g. v krvi je indikované pri týchto stavoch: 1. podozrenie na Zollingerov-Ellisonov sy.; 2. 

komplikovaná vredová choroba (recidivujúci vred, vred spojený s hnačkami, vred s netypickou 

lokalizáciou al. recidívujúci po operácii); 3. pylorostenóza; 4. krvácanie do GIT; 5. podozrenie na 

malignitu. 

Biol. aktívny veľký g. (big gastrin) sa stanovuje rádioimunologicky. S vyšetrením interferuje 

hemolýza, heparín, oxalát a lipemické sérum. Pacient nemá 24 h pred vyšetrením uţívať antacidá a 

vápnik. V prípade, ţe sa sérum al. plazma (neheparinizovaná) nespracuje do 1 h, treba uschovať v 

suchom ľade pri –20 °C. 

Zvýšené hodnoty g. v sére (referenčné hodnoty v sére sú ~ 10 – 100 pg/ml) sa vyskytujú pri 

dvanástikovom vrede (> 200 pg/ml), obštrukcii vývodu ţalúdka, sy. retinovaného antra, recidíve 

vredu v anastomóze (zvyšky antrálnej sliznice), po gastrojejunostómii podľa Billrotha II al. 

hyperplázii antrálnych buniek C, pri atrofickej gastritíde (s pernicióznou anémiou), sy. slepej slučky, 

pri hyperparatyreoidizme, po i. v. podaní vápnika, pri chron. renálnej insuficiencii, insuficiencii 

pečene, po úrazoch lebky, popáleninách, stresovom vrede ţalúdka al. dvanástnika, reumatickej 

artritíde a vitiligu. Zníţené hodnoty g. sa zisťujú pri hyperchlórhydrii. 

gastrinoma, tis, n. – [g. gaster ţalúdok + -oma bujnenie] →gastrinóm. 

gastrinóm – [gastrinoma] endokrinný nádor (apudóm; →APUD) GIT vychádzajúci z G buniek 

secernujúci →gastrín. Z 50 % ide o mnohopočetné nádory, zriedkavejšie o nádory lokalizované v 

submukóze dvanástnika a ţalúdkovom antre. Vyskytujú sa častejšie u muţov ako ţien, najmä v 4. 



aţ 6. decéniu. Následkom trvalej sekrécie gastrínu je hypersekrécia HCl s tvorbou recidivujúcich 

peptických vredov rezistentných voči th. antacídami (→Zollingerov-Ellisonov sy.; →syndrómy). 

Vzniku vredov predchádzajú obyčajne hnačky a malabsorpcia (steatorea). Hnačky sú následkom 

poškodenia sliznice tenkého čreva účinkom HCl a jeho preplnenia produktmi ţalúdkovej a 

pankreatickej šťavy, steatorea následkom denaturácie pankreatickej lipázy kyslým dvanástnikovým 

obsahom. V polovici prípadov sa g. prejaví len hnačkami. Komplikáciou peptických vredov bývajú 

hemorágie, perforácie a obštrukcie. Ťaţkosti sa môţu zjaviť opäť aj po chir. th., ak sa nevykonala 

totálna gastrektómia. Asi 60 % g. je malígnych s metastázami do pečene, 25 % tvoria solídne 

adenómy, 10 % mikroadenómy a hyperplázie a asi 5 % submukózne g. dvanástnika. Niekedy býva 

súčasne prítomný nádor prištítnych ţliaz a adenohypofýzy (sy. MEN I). 

Dg. – sa opiera o zvýšené hodnoty gastrínu v sére (50 – 100-násobok normy) a hyperchlórhydriu 

(bazálne hodnoty HCl > 10 mmol/h so zníţenou odpoveďou na pentagastrín, pomer bazálnej a 

stimulovanej sekrécie je > 0,6). K lokalizácii prispieva CT, DSA, oktreotidová scintigrafia, 

endoskopická ultrasonografia. 

V dfdg. proti iným stavom s hypergastrinémiou sa dajú pouţiť tieto stimulačné testy: 1. sekretínový 

test: po podaní 2 j./kg sekretínu al. vo forme i. v. bolusu sa pri g. zvyšuje gastrinémia > 150 pg/ml (u 

zdravých osôb a pri g. vredovej chorobe dvanástnika sa pozoruje pokles gastrinémie); 2. vápnikový 

test: po podaní 4 mg/kg/h glukonátu vápnenatého v i. v. infúzii trvajúcej 3 h nastáva pri g. v 

porovnaní so zdravým jedincom aţ 3-násobné zvýšenie gastrinémie; 3. potravinový test: 

postprandiálne hodnoty gastrínu v plazme sa pri g. nemenia, kým u zdravých sa v priebehu 30 min 

zdvojnásobia. Sekretínový a vápnikový test je však málo dg. citlivý. 

Lokalizácia nádoru sa dokazuje pomocou zobrazovacích metód (CT, MRI, selektívna angiografia). 

Pomocou rtg ţalúdka sa dajú dokázať mnohopočetné vredy v bulbe dvanástnika, príp. v distálnom 

dvanástniku a proximálnom jejúne, hypertrofia sliznicových krkiev v ţalúdku a megaduodéne, 

hypomotilita tenkého čreva. Asi v 1/3 sa nádor nenájde ani pri laparotómii. Dg. sa často stanoví aţ 

na základe nálezu metastáz al. invázie do ciev, preto morfol. sú benígne a malígne nádory ťaţko 

rozlíšiteľné. Vzhľadom na pomerne častý súčasný výskyt hyperparatyreózy sa odporúča stanovovať 

aj koncentráciu vápnika v sére.  

Dfdg. – hypergastrinémia sa vyskytuje aj pri dvanástnikovom vrede, obštrukcii vývodu ţalúdka, sy. 

retinovaného antra po gastrojejunostómii podľa Billrotha II al. hyperplázii antrálnych buniek C. Tieto 

stavy sa dajú odlíšiť od g. sekretínovým, vápnikovým al. štandardným potravinovým testom. Veľké 

zmeny gastrinémie po podaní vápnika a sekretínu a malé zmeny po štandardnej potrave sú 

charakteristické pre g.  

Th. – v prípade zisteného nádoru je chir. Ak sa zistí len jeden nádor pankreasu a biopsia 

lymfatických uzlín je negat., treba odstrániť len nádor. Odporúča sa súčasne vykonať vagotómiu 

parietálnych buniek, po kt. sa zvyšuje účinnosť blokátorov H2-receptorov. Pri mnohopočetných 

nádoroch sa vykonáva totálna gastrektómia s následnou celoţivotnou substitúciou Fe a vitamínu B12 

(100 mg/mes). V prípade nedokázaného nádoru sa podávajú blokátory H2-receptorov, inhibítory 

protónovej pumpy (omeprazol) a blokátory gastrínových receptorov (Milid
®
) a vyšetrenie sa s cieľom 

lokalizácie nádoru opakuje o 2 – 3 r. Z pacientov s mnohopočetnými metastázami preţíva 5 r. asi 20 

%, kým s ojedinelým resekovateľným nádorom aţ 80 %. 

gastrin releasing peptide – skr. GRP, syn. →bombezín, peptid uvoľňujúci →gastrín. GRP sa tvorí sa 

vo vysokom mnoţstve v bunkách malobunkového karcinómu pľúc a vyvoláva autokrinnú stimuláciu 

ich proliferácie. Protilátky proti GRP blokujú progresiu ochorenia pokusných zvierat. 

gastritis, itidis, f. – [g. gaster ţalúdok + -itis zápal] gastritída, zápal ţalúdka, ţalúdkovej sliznice. 



Gastritis acuta – akút. gastritída, prudký, nešpecifický zápal ţalúdka. Postihuje najmä sliznicu, ale 

môţe sa šíriť na celú jeho stenu a prejsť na paţerák, častejšie však na tenké črevo (gastroenteritis); 

pri systémových infekciách môţe postihnúť celú tráviacu rúru. Príčinou g. môţe byť nevhodná 

potrava (nadmerné mnoţstvo dráţdivých látok – korenia, kys., alkoholu, najmä koncentrovaného, 

poţitého nalačno a pri súčasnom nadmernom fajčení, prepálených tukov a ťaţko stráviteľných 

látkach, veľmi chladné al. horúce, príp. nedostatočne mechanicky upravené jedlá). G. vyvoláva aj 

poţitie potravy skazenej baktériovým rozkladom al. kontaminovanej baktériami (alimentárna 

intoxikácia). G. je súčasťou intoxikácií po poţití toxických látok (napr. otravy hubami), niekt. liekov 

(predávkovanie digitalisu, salicylanov, sulfónamidov a i.) a niekt. gastrointestinálnych, ako aj 

systémových infekčných ochorení. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Etiológia gastritíd 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lieky  

   • aspirín (300 prípravkov obsahuje kys.  

      acetylsalicylovú) 

   • nesteroidové antiflogistiká (ibuprofén,  

       naproxén a i.) 

   • kortikosteroidy (prednizón ap.) 

   • prípravky draslíka (KCl ap.) 

   • prípravky ţeleza 

   • protinádorové cytostatiká  

Požitie jedov al. predmetov 

   • leptavých látok (kys. al. zásad) 

   • alkohol rozličného typu 

   • ostrých kovových predmetov 

Záťažové al. patol. stavy  

   • telesná záťaţ u kriticky chorých al. poranených 

   • po lekárskych výkonoch (endoskopia ap.) 

   • po parciálnej gastrektómii 

   • po aktinoterapii nádoru  

   • autoimunitné choroby 

   • perinicózna anémia 

   • chronické vracanie 

Infekcie 

   • tbc 

   • syfilis 

   • baktériové infekcie (najčastejšia je infekcia  

        H. pylori 

   • vírusové 

   • hubové 

   • parazitárne vrátane helmintových 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Morfol. je sliznica prekrvená, edematózne presiaknutá, pokrytá tuhým hlienom s loţiskami 

oploštenej sliznice, erózie, krvácania a lymfocytovou a plazmocytovou infiltráciou. 

Klin. obraz – v ľahších prípadoch sa ochorenie prejavuje tlakom al. bolesťou v epigastriu 

a vracaním, najmä po prejedení, príp. hnačkou. Po niekoľkých h sa stav upravuje, môţe pretrvávať 

nechuť do jedenia. V ťaţších prípadoch sa dostavuje intenzívny pocit celkovej slabosti, nevoľnosti, 

vracanie, hnačky a následný pocit smädu, kt. trvajú 1 – 2 d a pomaly odznievajú. Objektívne sa 

zisťujú príznaky dehydratácie, palpačná bolestivosť, u detí subfebrility. 



Dg. – býva často dg. z rozpakov, istá dg. je moţná len gastroskopicky, pre rýchlu úpravu stavu sa 

však neindikuje. 

Th. – spočíva v odstránení škodliviny zo ţalúdka, v prípade otráv výplachom ţalúdka. Prvý d je 

vhodná hladovka, príp. sa podáva len nesladený čaj, sucháre, piškóty, čaj s mliekom a postupne sa 

pacient realimentuje. Moţno podať ţivočíšne uhlie, pri bolestiach spazmolytiká. Pri súčasnom 

postihnutí čriev sa podávajú črevné dezinficienciá (Endiform
®
) al. sulfónamidy (Ftalazol

®
). Vhodné 

sú aj cytoprotektíva disomektit (Smecta
®
), montmorilonid (Mengtuoshi

®
) ap. Pri dehydratácii s 

obehovými poruchami je potrebná rehydratácia a úprava elektrolytov.  

Osobitné formy akút. gastritídy sú: 

• Gastritis acuta corrosiva – akút. korozívna gastritída, vzniká účinkom leptajúcich látok, kt. 

zapríčiňujú okamţitú nekrózu tkaniva. Hlbšiu – kolikvačnú – nekrózu vyvolávajú zásady, 

povrchovejšiu – koagulačnú – kys. Súčasne je postihnutý aj paţerák, čo sa prejaví výraznou 

bolestivosťou v epigastriu. Ku komplikáciám patrí krvácanie, perforácia, niekedy flegmóna ţalúdka.  

Th. – zameriava sa na ovplyvnenie bolesti, šoku, infekcie a tvorby stenózy paţeráka. Odporúča sa 

čo najskôr podať mlieko, vajcový bielok, maslo al. olivový olej; pri otravách zásadami zriedený ocot 

al. citrónovú šťavu, pri otravách kys. sódu bikarbónu al. zriedený mydlový rozt. Parenterálne sa 

podávajú kortikoidy (30 – 40 mg kortizónu), širokospektrálne antibiotiká, analgetiká, infúzie tekutín, 

príp. plazmy. Vhodné sú sedatíva; →oesophagitis corrosiva. 

Gastritis allergica – alergická gastritída, osobitná forma →gastritis chronica. Môţu ju vyvolať 

rozmanité alergény. Ide o recidivujúce akút. stavy, kt. sa prejavujú nauzeou al. vracaním, niekedy 

kŕčovitými bolesťami v epigastriu, kt. sa môţu začať minúty al. hodiny po poţití alergénu. Príznaky 

pomerne rýchlo ustúpia. Často sa súčasne zjaví urtikariálny ekzém, bolesti hlavy migrénového 

charakteru. Alergén sa zistí cielenou anamnézou a eliminačnou diétou. Pri gastroskopii sa pozoruje 

edém sliznice, hyperemické, rozšírené krkvy vylučujúce väzký hlien. Prítomná býva hypersekrécia a 

zvýšené hodnoty acidity ţalúdkovej šťavy. Dfdg. prichádza do úvahy funkčná gastropatia (ţalúdková 

neuróza) a psychogénna reakcia. 

Gastritis antralis – zápal ţalúdkovej sliznice postihujúci východ ţalúdka. 

Gastritis atrophicans – atrofický zápal ţalúdka, prejavuje sa stenčením sliznice a vyhladením 

krkiev. Prítomné sú zmeny ako pri povrchovej g. (→gastritis superficialis), kt. však postihujú celú 

sliznicu. Ide o chron. g. s infiltráciou lamina propria zápalovými bunkami. Počet hlavných a krycích 

buniek je zníţený, môţu byť prítomné lymfoidné folikuly a môţe sa vyvíjať črevná metaplázia. 

Pokladá sa za prekancerózu; →gastritis chronica.  

Gastritis atrophico-hyperplastica – atroficko-hyperplastická gastritída, variant atrofickej gastritídy, 

pri kt. má sliznica normálnu, ba aj väčšiu hrúbku.  

Gastritis catarrhalis – katarálny zápal ţalúdka s prekrvením a hypertrofiou sliznice, zvýšenou 

sekréciou hlienu a zmenami zloţenia ţalúdkovej šťavy. Klin. sa prejavuje nechuťou do jedenia, 

nauzeou, bolesťami, vracaním a distenziou ţalúdka; →gastritis acuta.  

Gastritis cirrhotica – linitis plastica. 

Gastritis corrosiva – korozívny zápal ţalúdka, poleptanie ţalúdka chem. látkami; →gastritis acuta.  

Gastritis cystica – cystická gastritída s veľkým počtom malých dutín v sliznici. 

Gastritis exfoliativa – exfoliatívna, erozívna gastritída, forma chron. gastritídy, pri kt. nastáva 

odlučovanie zdrapov ţalúdkovej sliznice. 

Gastritis erosiva – erozívna gastritída, osobitná forma →gastritis chronica, kt. vzniká na podklade 

chron. gastritídy, ale aj na histol. normálnej sliznici. Ide o lézie nepresahujúce muscularis mucosae. 



Prejavuje sa miernym pocitom tlaku v nadbruší, nauzeou, náhodnou hematemézou a melénou, 

často však býva asymptomatická. Akút. výsev erózií sa často spája s masívnym krvácaním. Môţe 

ho vyvolať stres pri šokových stavoch (popáleniny, strata krvi), nesteroidné antireumatiká (kys. 

acetylsalicylová, fenylbutazón), alkohol, často sa však príčina nezistí. Dg. sa opiera o 

gastroskopický nález s biopsiou (histol. vyšetrenie k dg. obyčajne neprispeje). Dfdg. treba vylúčiť 

idiopatickú polyarteritídu postihujúcu ţalúdok, pri akút. krvácaní prichádza do úvahy peptický vred, 

karcinóm ţalúdka, refluxná ezofagitída, cholecystitída, hepatopatia, pankreatopatia, infarkt zadnej 

steny myokardu. Th. spočíva vo vylúčení príčinných faktorov, ak sú známe, vo zvládnutí šoku a 

náhrade krvi. Často sa podarí zastaviť krvácanie výplachmi ţalúdka ľadovou vodou. V ťaţších 

prípadoch a pri neúspechu konzervatívnej th. je vitálne indikovaná totálna gastrektómia. 

Gastritis exsudativa – exsudatívna gastritída, osobitná forma; →gastritis chronica, syn. 

Ménétrierova choroba, exsudatívna gastropatia, zriedkavé ochorenie, súčasť exsudatívnej 

enteropatie. Charakterizuje ju výskyt konvolútov hrubých sliznicových krkiev a hypoproteinémia 

následkom strát bielkovín, kt. je príčinou edému a tvorby ascitu. Morfol. sa podobá obrovitým 

krkvám (lymfatický edém submukózy s postupnou fibrotizáciou a fixáciou sliznicových krkiev, kt. 

strácajú autoplastiku), ale etiológia je nejasná. Dg. sa stanovuje histol. dôkazom foveolárnej 

hyperplázie s hlienovitými cystami prenikajúcimi cez muscularis mucosae zo vzorky odobratej pri 

biopsii pomocou gastroskopu. Th. je konzervatívna, kauzálna nie je známa. Chir. th. je indikovaná, 

ak sa nedá s určitosťou vylúčiť malígny nádor, al. keď sa hypoproteinémia nedá liečebne zvládnuť. 

Prognóza je váţna. 

Gastritis follicularis – folikulárna gastritída, zmnoţenie a hypertrofia folikulov ţalúdkovej sliznice 

do tej miery, ţe sú viditeľné ako bielosivé bodky; →gastritis chronica.  

Gastritis granulomatosa – granulomatózna gastritída, forma chron. gastritídy, postihnutie ţalúdka 

pri systémových ochoreniach, ako je postihnutie lymfatického a retikulárneho aparátu ţalúdka, 

submukózny eozinofilný granulóm, lymfogranulomatóza, sarkoidóza, Crohnova choroba, 

aktinomykóza. 

Gastritis haemorrhagica – exfoliatívna erozívna gastritída, pri kt. sú povrchové vrstvy sliznice 

nahlodané vo forme loţiskových al. difúznych lézií. 

• Gastritis hypertrophica – hypertrofická gastritída, hypertrofický zápal ţalúdka, zhrubnutie sliznice 

so zvýraznením rias; →gastritis chronica. Charakterizujú ju obrovité klky, podmienené lymfedémom 

submukózy s postupnou fibrotizáciou a fixáciou sliznicových krkiev, kt. strácajú autoplastiku. Na 

sliznici sa môţu chron. zjaviť zápalové zmeny, zistiteľné histol. Pri gastroskopii sa zisťujú izolovane 

al. difúzne zhrubnuté krkvy ţalúdka, kt. sa po insuflácii nevyrovnávajú a zostávajú nepoddajné. Rtg 

obraz často vzbudzuje podozrenie na nádor.Dfdg. treba odlíšiť stenové polypy po operácii ţalúdka. 

• Gastritis chronica – zdĺhavý, nešpecifický katarálny zápal s postupnou atrofickou, hypertrofickou 

a metaplastickou premenou ţalúdkovej sliznice. Jeho výskyt v populácii sa odhaduje na 50 %, s 

vekom ho pribúda. Etiológia ochorenia nie je známa. Na jeho vzniku sa môţe podieľať: 1. dlhodobé 

dráţdenie ţalúdkovej sliznice, kt. vyvoláva jej prekrvenie; 2. drobné povrchové lézie, napr. reflux 

alkalickej dvanástnikovej šťavy; 3. poruchy evakuačnej funkcie ţalúdka; 4. zlé stravovacie návyky 

(príliš horúce al. studené jedlá, dráţdivé látky); 5. nedostatočné mechanické spracovanie potravy; 6. 

toxické látky exogénne privádzané do organizmu (alkohol, kofeín, nikotín), baktériové toxíny 

hematogénnou cestou pri chron. infekciách al. endogénne, vylučované ţalúdkovou sliznicou pri 

chron. insuficiencii obličiek al. pečene; 7. niekt. lieky (kys. acetylsalicylová a i. antireumatiká, 

sulfónamidy, digitalis); 8. k vývoju ochorenia môţe prispievať hypoxia; 9. na patogenéze, najmä jej 

atrofickej formy sa pp. zúčastňujú aj autoimúnne mechanizmy (protilátky proti parietálnym bunkám 

sa pri atrofickej gastritíde zisťujú v 30 aţ 60 %, u zdravých v 5 – 10 %, pri pernicióznej anémii v 80 

aţ 90 %). 



Dg. – choroba sa dá zistiť len histol. (biopsia pri gastroskopii).  Nemá typické príznaky a môţe 

prebiehať aj úplne asymptomaticky. Podľa histol. nálezu sa rozoznáva: 1. povrchová gastritída (g. 

superficialis) – zápalová infiltrácia povrchových vrstiev sliznice lymfatickými a plazmatickými 

bunkami; 2. atrofická gastritída (g. atrophica) – zápalová infiltrácia šíriaca sa difúzne aţ k muscularis 

mucosae s redukciou ţliazok, neskôr s prejavmi črevnej metaplázie s výskytom pohárikových 

a Panethových buniek); 3. atroficko-hypertrofická gastritída (g. atrophico-hypertrophica) – prejavy 

atrofickej gastritídy s klkovitou proliferáciou epitelu, najmä v oblasti antra, pozdĺţ malého zakrivenia). 

Podľa etiopatogenézy sa rozlišuje: 1. autoimunitný typ A spojený s achlórhydriou a príp. 

pernicióznou anémiopu, ako aj vyšším výskytom nádoru; 2. infekčný antrálny typ vyvolaný infekciou 

H. pylori; 3. chem. typ C. 

Klin. obraz – je necharakteristický, často asymptomatický, pričom ťaţkosti nekorelujú s morfol. 

nálezom. Príznaky vyvolávajú skôr funkčné zmeny v dôsledku atrofie a achlórhydrie. Tzv. achylický 

sy. je súbor príznakov črevnej dyspepsie s meteorizmom a hnačkami, kt. sa upravia po th. kys. 

chlorovodíkovou. Poruchy resorpcie Fe môţu byť príčinou sideropenickej a vitamínu B12 

megaloblastickej anémie. Atrofická gastritída, najmä pri súčasných polypoch sa môţe malígne 

zvrhnúť, preto sa pokladá za prekancerózu. 

Dg. – dá sa spoľahlivo stanoviť len histol. Pri atrofickej gastritíde sa endoskopicky zisťuje bledá aţ 

sivo sfarbená sliznica s presvitajúcimi drobnými cievami, analýzou ţalúdkovej šťavy achlórhydria; 

→gastroskopia. Nález normálnej al. zvýšenej acidity však dg. nevylučuje. 

Th. – nie je známa. Pri autoimunitnej chron. g. s achylickým sy. a megaloblastickou krvotvorbou, 

resp. komplikáciách vyvolaných deficitom Fe al. vitamínu B12 je potrebná ich substitúcia. Vzhľadom 

na častú prítomnosť Helicobacter pylori sa odporúča preliečiť pacientov s dyspeptickým sy. al. 

peptickými vredmi komplikujúcimi g. trojkombináciou antibiotík (amoxycilín, ampicilín, tetracyklín), kt. 

sa podávajú 2 – 3 týţd., bizmútovými prípravkami v 4 denných dávkach 3 – 4 týţd. a 

metronidazolom 0,5 g 3 – 4-krát/d 2 – 3 týţd. Lepšie výsledky sa dosahujú jednotýţdňovou kúrou 

kombináciou inhibítora protónovej pumpy, napr. omeprazolu (Losec
®
 tbl. 40 mg/d) s 2 antibiotikami – 

amoxycilínom a klaritro-mycínom al. s metronidazolom (príp. tinidazolom) a klaritromycínom 2-

krát/d, príp. s amoxy-cilínom a metronidaolom 3-krát/d. Alternatívou je dvojtýţdňová kúra 

omeprazolom 40 – 80 mg/d s amoxycilínom 2-krát/d al. s klaritromycínom 3-krát/d.   

Gastritis chronica cirrhosa →linitis plastica. 

Gastritis chronica follicularis – atrofická gastritída, pri kt. je v ţalúdkovej sliznici a submukóze 

výrazne zväčšená veľkosť a počet lymfatických folikulov s výraznou infiltráciou celej sliznice 

lymfocytmi. 

Gastritis necrotisans – nekrotizujúca gastritída, nekrotizujúci zápal ţalúdka, spojený s rozpadom 

steny ţalúdka, napr. pri poleptaní. 

Gastritis phlegmonosa – flegmónová gastritída, hnisavý, abscedujúci zápal postihujúci všetky 

vrstvy ţalúdkovej steny; →gastritis acuta. Vyvolávajú ho najčastejšie streptokoky, niekedy 

stafylokoky, E. coli al. pneumokoky. Vstupná brána infekcie môţe byť v ţalúdku (poškodená 

sliznica, napr. pri eróziách, vredoch al. rozpadnutých karcinómoch) al. ide o hematogénny rozsev pri 

systémových infekciách. 

Klin. prebieha pod obrazom náhlej brušnej príhody. Intenzívne bolesti v epigastriu s obranným 

svalovým napätím sa spájajú s vracaním a vysokou horúčkou s triaškami. Sedimentácia krviniek je 

zrýchlená, v KO je výrazná leukocytóza. 

Dg. – stanoví sa obvykle aţ počas chir. výkonu pre podozrenie na perforáciu ţalúdka al. inú príčinu 

akútneho brucha. 



Th. – je chir. resekcia postihnutej časti ţalúdka a podávanie širokospektrálnych antibiotík. Mortalita 

je aţ 33 %. 

Gastritis phlegmonosa scarlatinosa – hnisavý zápal ţaludkovej steny vzniknutý ako komplikácia 

šarlachu.  

• Gastritis phlegmonosa – flegmónová gastritída, hnisavý, abscedujúci zápal postihujúci všetky 

vrstvy ţalúdkovej steny. Vyvolávajú ho najčastejšie streptokoky, niekedy stafylokoky, E. coli al. 

pneumokoky. Vstupná brána infekcie môţe byť v ţalúdku (poškodená sliznica, napr. pri eróziách, 

vredoch al. rozpadnutých karcinómoch) al. ide o hematogénny rozsev pri systémových infekciách. 

Klin. prebieha pod obrazom náhlej brušnej príhody. Intenzívne bolesti v epigastriu s obranným 

svalovým napätím sa spájajú s vracaním a vysokou horúčkou s triaškami. Sedimentácia krviniek je 

zrýchlená, v KO je výrazná leukocytóza. 

Dg. – stanoví sa obvykle aţ počas chir. výkonu pre podozrenie na perforáciu ţalúdka al. inú príčinu 

akútneho brucha. 

Th. – je chir. resekcia postihnutej časti ţalúdka a podávanie širokospektrálnych antibiotík. Mortalita 

je aţ 33 %. 

Gastritis polyposa – polypózna gastritída, polypózne výrastky stopkatého vzhľadu na sliznici ţalúd-

ka.  

Gastritis pseudomembranosa – variant chron. gastritídy, pri kt. sa v ţa- lúdku tvoria loţiskové 

pablany. 

Gastritis superficialis – chron. gastritída s infiltráciou lamina propria neutrofilmi, lymfocytmi, plaz-

matickými bunkami, príp. eozinofilmi so zápalom obmedzeným na vonkajšiu tretinu sliznice vo 

foveolárnej oblasti. Kolumnové bunky povrchového epitelu sú často morfologicky abnormálne; por. 

g. atrophica.  

Gastritis toxica – gastritída vyvolaná pôsobením jedovatých al. korozívnych látok. 

Gastritis zonalis – gastritída postihujúca okolie ţalúdkových lézií, ako je vred al. karcinóm ţalúdka. 

gastro- – prvá časť zloţených slov z g. gastér ţalúdok, týkajúci sa ţalúdka. 

gastroadenitis, itidis, f. – [gastro- + g. adén ţľaza + -itis zápal] gastroadenitída, zápal ţalúdkových 

ţliaz.  

gastroanastomosis, is, f. – [gastro- + g. anastomosis spojenie] gastroanastomóza, operačné 

spojenie dvoch častí ţalúdka (po resekcii): spojenie ţalúdka s okolitým orgánom. 

gastroatonia, ae, f. – [gastro- + alfa priv. + g. tonus napätie] gastroatónia, strata napätia ţalúdka.  

gastrobiopsia, ae, f. – [gastro- + g. bios ţivot + g. opsis videnie] gastrobiopsia, histol. vyšetrenie 

vzorky tkaniva získanej zo ţalúdka počas operácie.  

gastroblennorrhoea, ae, f. – [gastro- + g. blenna hlien + g. rhoiá tok, prúd] gastroblenorea, nadmerné 

vylučovanie ţalúdkovej šťavy.  

gastrocardialis, e – [gastro- + ostium cardiacum vyústenie paţeráka do ţalúdka] gastrokardiálny, 

týkajúci se ţalúdka a kardie. 

gastrocele, s, f. – [gastro- + g. kéle prietrţ] gastrokéla, prietrţ obsahujúca časť ţalúdka.  

gastrocizín – ľudský enzým zodpovedajúci →labfermentu. 

gastrocnemius, i, m. (musculus) – [gastro- + g. knémé lýtko] lýtkový sval.  

gastrocoelum, i, n. – [gastro- + g. koilos dutý, hlboko uloţený] prvočrevo. 



gastrocolicus, a, um – [gastro- + g. kolón hrubé črevo] gastrokolický, týkajúci sa ţalúdka a hrubého 

čreva.  

gastrocoloanastomosis, is, f. – [gastro- + g. kolón hrubé črevo + g. anastomosis spojenie] 

gastrokoloanastomóza, chir. spojenie ţalúdka s hrubým črevom.  

gastrocoloptosis, is, f. – [gastro- + g. kolón hrubé črevo + g. ptosis pokles] gastrokoloptóza, pokles 

ţalúdka a hrubého čreva. 

Gastrodiagnost
®
 inj. (Merck) – Pentagastrinum 250 mg v 1 ml; diagnostikum; →pentagastrín. 

gastrodiaphania, ae, f. – [gastro- + g. dia skrz + g. fanein prejavovať] gastrodiafánia, presvietenie 

ţalúdka.  

gastrodidymus, i, m. – [gastro- + g. didymos dvoje] gastrodidymus, podvojná anomália spojená 

brušnou oblasťou.  

Gastrodiscoides hominis – [gastro- + g. diskos pozorovať] črevná cicavica parazitujúca v čreve 

ošípaných a ľudí. Vyskytuje sa v juţ. a vých. Ázii. Človek sa nakazí poţitím metacerkárií zdrţujúcich 

sa na vodných rastlinách a ovocí. Por. Fasciola hepatica, Fasciolopsis buski. 

gastroduodenalis, e – [gastro- + l. duodenum dvanástnik] gastroduodenálny, týkajúci sa ţalúdka a 

dvanástníka. 

gastroduodenitis, itidis, f. – [gastro- + l. duodenum dvanástnik + -itis zápal] gastroduodenitída, zápal 

ţalúdka a dvanástníka. 

gastroduodenoanastomosis, is, f. – [gastro- + l. duodenum dvanástnik + g. anastomosis spojenie] 

gastroduodenoanastomóza, operačné spojenie medzi ţalúdkom a dvanástnikom. 

gastroduodenoscopia, ae, f. – [gastro- + l. duodenum dvanástnik + g. skopein pozorovať] 

gastroduodenoskopia, endoskopické vyšetrovanie ţalúdka a dvanástnika fibroskopom. 

gastroduodenostomia, ae, f. – [gastro- + l. duodenum dvanástnik + g. stoma ústa, ústie] 

gastroduodenostómia, anastomóza ţalúdka a dvanástnika side-to-side, kt. sa vykonáva s cieľom 

obísť jazvovito zúţený pylorus (G. podľa Jaboulaya); resekcia ţalúdka, →pyloroplastika. 

gastroduodenotomia, ae, f. – [gastro- + l. duodenum dvanástnik + g. tomé rez] gastroduo-

denotómia, chir. preťatie, otvorenie ţalúdka a dvanástníka.  

gastroduodenum, i, n. – [gastro- + l. duodenum dvanástnik] ţalúdok a dvanástnik ako funkčná 

jednotka spo spoločnou problematikou niekt. chorôb (najmä vredovej). 

Gastrodyn
®
 inj. (Huhtamaki) – Glycopyrronii bromidum 0,2 mg v 1 ml; parasympatikolyti-kum, 

anticholínergikum; →glykopyróniumbromid. 

gastrodynia, ae, f. – [gastro- + g. odyné bolesť] gastrodýnia, bolesť ţalúdka; gastralgia.  

gastroenteralgia, ae, f. – [gastro- + g. enteron črevo + g. algos bolesť] gastroenteralgie, bolesť 

ţalúdka a čriev. 

gastroenteritída – [gastroenteritis] zápal ţalúdka (gastritis) a tenkého čreva (enteritis). Akút. g. 

najčastejšie vyvolávajú infikované potraviny (infekčná g., alimentárna intoxikácia). Najčastejšími 

pôvodcami sú: 1. Salmonella paratyphi B (→paratýfus); 2. iné salmonely (→salmonelóza); 3. šigely 

(Shigella skupiny B, C al. D); →dyzentéria); 4. zriedka aj iné baktérie, ako sú stafylokoky, u dojčiat aj 

E. coli. Prenos nákazy je najčastejšie alimentárny (kontaminovaným maslom, mäsom vajcami, 

najmä kačacími, konzervami, mliekom a vodou). Pôsobením baktériových toxínov vzniká katarálny 

zápal sliznice ţalúdka a tenkého čreva.  



Klin. obraz – inkubačné obdobie trvá 4 – 48 h. Typický je náhly začiatok s vysokou horúčkou, 

profúznym vracaním, bolesťami brucha a hnačkami s častými riedkymi aţ vodnatými stolica-mi, v kt. 

sa môţe nachádzať hlien a krv. Extrémna strata vody a minerálov sa prejaví exsikózou (bolesti 

lýtok) a pri súčasnej resorpcii toxínov šokom (cholera nostras). 

Dg. – klin. podozrenie na g. sa zvyšuje pri pozit. epidemiol. anamnéze (zdroj nákazy), dg. sa 

potvrdzuje bakteriol. vyšetrením stolice. 

Th. – je symptomatická; →hnačka. 

Vírusová gastroenteritída – syn. akút. gastroenteritída, detská h., zimná h., akút. nebaktériová 

infekčná gastroenteritída, akút. vírusová gastroenteritída; gastroenteritída vyvolaná rotarírusmi, 

parvovírusmi, HIV a i.  

Rotavírusy sa zaraďujú do čeľade Reoviridae. Ich genóm pozostáva z 11 dvojreťazcových úsekov 

RNA obkolesených distinktnou dvojvrstvovou proteínovou kapsidou. Ø častíc je 70 nm hustotu 1.36 

g/ml v CsCl. Identifikovalo sa 6 sérol. skupín, z kt. 3 (A, B a C) infikujú ľudí. Ochorenie sa upravuje 

spontánne. Charakterizuje ho vracanie, vodnatá hnačka a subfebrility. Predpokladá sa, ţe nákazu 

môţe vyvolať uţ 10 –100 infekčných vírusových častíc. Pacient vylučuje obyčajne 10
8
 – 10

10 

infekčných častív v 1 ml stolice, môţe sa človek nakaziť kontaktom – fekálo-orálnou cestou 

(kontaminovanými rukami, predmetmi, potravinami, ako sú termicky nedostatočne spracované jedlá 

– šaláty, ovocie a studené jedlá, ďalej riadom ap.). Opísalo sa aj asymptomatické vylučovanie 

rotavírusov, kt. môţe významným faktorom pri udrţovaní endemickej choroby. V prostredí sú 

rotavírusy pomerne stále a našli sa v ústiach riek (1 – 5 infekčných častíc/5 l). V endemickej kontrole 

rotavírusov nevystačujú beţné sanitárne opatrenia zmaerané proti baktériám a parazitom, aako to 

dokazuje rovnaká incidencia rotavírusových infekcií v krajinách s vysokým i nízkym hygienických 

štandardom. 

Dg. sa stanovuje identifikáciou vírusu v stolici (na skríning rotavírusov A v klin. vzorkách sa pouţíva 

najčastejšie test EIA, niekt. laboratoriá pouţívajú elektrónovú mikroskopiu a elektroforézu na 

polyakrylovom géle (PAGE), identifikácia všetkých 3 ľudských skupín umoţňuje PCR. 

Klin. obraz, dg. a th. →Rotaviridae. 

gastroenteritis, itidis, f. – [gastro- + g. enteron črevo + -itis zápal] →gastroenteritída.  

gastroentero- – prvá časť zloţených slov z g. gaster ţalúdok + g. enteron črevo, týkajúci sa ţalúdka a 

tenkého čreva. 

gastroenteroanastomosis, is, f. – [gastroentero- + 

g. anastomosis spojenie] gastroenteroanastomóza, 

syn. gastroenterostómia, chir. spojenie ţalúdka s 

tenkým črevom, väčšinou jejúnom. Väčšinou ide o 

paliatívny výkon pri rozsiahlych karcinómoch antra 

ţalúdka so stenózou vysokého stupňa al. po resekcii 

ţalúdka s cieľom obnoviť pasáţ ţalúdkom 

a dvanástnikom (→Rouxova operácia). 

 

 

 

 

 



 

 

 

gastroenterocolitis, itidis, f. – [gastroentero- + g. kolón hrubého črevo + -itis zápal] 

gastroenterokolitída, zápal ţalúdka, tenkého a hrubého čreva.  

gastroenterocoloanastomosis, is, f. – [gastroentero- + g. kolón hrubé črevo + g. anastomosis 

spojenie] gastroenterokoloanastomóza, chir. spojenie ţalúdka, tenkého a hrubého čreva.  

gastroenterologia, ae, f. – [gastroentero- + g. logos náuka] gastroenterológia, odbor vnútorného 

lekárstva zaoberajúci sa chorobami tráviacich ústrojov. 

gastroenteropathia, ae, f. – [gastroentero- + g. pathos choroba] gastroenteropatia, bliţšie 

nešpecifikované ochorenie ţalúdka a čriev.  

gastroenteroplastiké, és, f. – [gastroentero- + g. plastiké (techné) výtvarne umenie] 

gastroenteroplastika, plastická operacia ţalúdka a čriev.  

gastroenteroptosis, is, f. – [gastroentero- + g. ptosis pokles] gastroenteroptóza, pokles ţalúdka a 

čriev. 

gastroenterostomia, ae, f. – [gastroentero- + g. stoma ústa, ústie] syn.  →gastroenteroana-stomóza. 

 

Obr. Gastroenterostómia. Antekolická 

gastroenterostómia s Braunovou enteroanastomózou pri 

inoperabilnom stenozujúcom karcinóme antra  

 

 

 

 

 

gastroepiploicus, a, um – [gastro- + g. epiplon predstierka] gastroepiploický, týkajúci se ţalúdka a 

predstierky.  

gastroezofágová refluxná choroba – skr. GERCh, syn. refluxná ezofagitída (Allison, 1946), stavy al. 

histopatol. zmeny vzniknuté následkom refluxu ţalúdkovej šťavy. Poškodenie refluxom sa nemusí 

obmedzovať na paţerák, preto pálenie záhy sa môţe vyskytovať aj u pacientov, kt. nemajú 

ezofagitídu. Pri extraezofágovej refluxnej chorobe sú patol. zmeny na iných orgánoch. 

Reflux má za následok trvalú bolesť. GERCh predstavuje asi 7 % dospelej populácie USA s denným 

pálením záhy, 14 % pacientov s pálením záhy raz/týţd. a 40 % pacientov raz/mes. Ku komplikáciám 

GERCh patrí ezofagitída, Barrettova metaplázia, extraezofágové prejavy prejavujúce sa tieţ trvalou 

bolesťou. 

Ezofagitída sa v populácii vyskytuje asi v 3 – 4 %, 65 – 97 % ide o ľahkú formu. Dá sa dg. 

endoskopicky (erózie a ulcerácie) a histol. vyšetrením. Peptické striktúry a Barrettova metaplázia 

vznikajú ako komplikácie vredov paţeráka.  

Ľahšie formy ezofagitídy sa liečia empiricky zmenou ţivotného štýlu a diétnych zvyklostí. Podávajú 

sa antacída 4-krát/d, antagonisty receptorov H2 (cimetidín – 400 mg 2-krát/d, famotidín – 20 mg 2-

krát/d, nizatidín 150 mg 2-krát/d, ranitidín 150 mg 4-krát/d), príp. inhibítory protónovej pumpy 



(lansoprazol 30 mg/d, omeprazol 20 – 40 mg/d). Pri ťaţších formách je th. intenzívnejšia, príp. chir. 

Pri neúspechu th. a pridruţení sa dysfágie, odynofágie al. krvácania je nevyhnutné endoskopické 

vyšetrenie. Vzhľadom na časté recidívy je vhodné antisekrečné látky podávať dlhodobo. 

Tlak dolného zvierača paţeráka zniţujú prokinetiká (betanechol, cisaprid – podáva sa 20 mg 4-

krát/d). Zvyšujú vyprázdňovanie ţalúdka a peristaltiku. Betanechol a metoklopramid majú neţiaduce 

účinky, kt. obmedzujú ich podávanie. Betanechol má cholínergický účinok a zvyšuje vylučovanie 

HCl, vyvoláva bronchokonstrikciu a kontrakciu ţlčníka. Po podávaní metoklopramidu sa v 20 – 50 % 

prípadov dostavuje zvýšená únavnosť, nepokoj, tras, parkinsonizmus a ťaţké dyskinézy. Po 

dlhodobom podávaní omeprazolu potkanom sa pozorovala hypergastrinémia a vznik karcinoidov 

ţalúdka. Jeho podávanie ľuďom > 5 r. vyvoláva atrofickú gastritídu tela ţalúdka, najmä ak je v 

ţalúdku prítomný Helicobacter pylori, ako aj hyperpláziu enterochromafinných buniek ţalúdkovej 

sliznice. 

K chir. výkonom pri GERCh patria laparoskopické výkony a fundoplikácia podľa Nissena, príp. 

parciálna fundoplikácia podľa Toupeta. Ide o redukciu hiátovej hernie a utvorenie chlopňového 

mechanizmu, kt. úlohou je obnoviť funkciu gastroezofágového spojenia. Ich úspešnosť v rukách 

skúseného chirurga je aţ 90 %. Ku komplikáciám patria poranenia sleziny, denervácia n. vagus, 

dysfágia, meteorizmus, pooperačné poškodenie plikácie, vredy ţalúdka a veľmi zriedka exitus (0,3 

aţ 0,5 %).  

Indikáciou antirefluxných výkonov sú: 1. zlyhanie konzervatívnej th. a pretrvávanie ezofagitídy; 2. 

krvácanie z neustupujúcej ezofagitídy, hiátovej hernie s transhiátovými eróziami; 3. inak zdraví 

pacienti uprednostňujúci chir. výkon; 4. pretrvávanie extraezofágových príznakov vyvolaných 

regurgitáciou (napr. laryngitída a bronchiálna astma).  

Kontraindikáciou chir. výkonu sú: 1. vyšší vek a pridruţené ochorenia; 2. porucha peristaltiky s 

nevyliečiteľnou dysfágiou; 3. atypické prejavy ochorenia, pri kt. sa po operácii môţe stav zhoršiť; 4. 

nedostatočne skúsený operatér.  

Po mechanickom rozšírení priesvitu na > 14 mm udávajú pacienti výrazný ústup dysfágie. 

Nepoddajné striktúry vyţadujú často endoskopickú balónikovú dilatáciu al. dilatáciu dilatátor-mi 

pomocou kovového vodiča. Striktúry ťaţkého stupňa vyţadujú opakované dilatácie. 

Barrettovu metapláziu charakterizuje nahradenie dlaţdicovitého epitelu v distálnej časti paţeráka 

metaplastickým cylindrickým epitelom s pohárikovými bunkami a klkmi. Pokladá sa za prekancerózu 

(pozoroval sa pri nej 30 – 40-krát častejšie vznik adenokarcinómu ţalúdka). Preto pacientov treba 

pravidelne endoskopicky kontrolovať a intenzívnejšie liečiť, napr. inhibítormi protónovej pumpy, 

laserová al. fotodynamická ablácia metaplastickej sliznice al. chir. antirefluxný výkon. Po opakovanej 

th. nastáva reepitelizácia Barrettovej metaplázie dlaţdicovým epitelom, jej úplné vyliečenie však 

zaručuje len parciálna resekcia paţeráka. 

K mimopaţerákovým formám GERCh patrí bronchiálna astma a otolaryngologické prejavy. 

Pri bronchiálnej astme sa zisťuje GERCh v 34 – 89 % prípadov, asi 40 % má súčasne peptickú 

ezofagitídu. Bronchokonstrikciu môţe vyvolať aspirácia ţalúdkovej šťavy do pľúc al. vágový reflex 

vychádzajúci z paţeráka. V experimente bronchokonstrickcia vzniká po intratracheálnej instilácii 

malého objemu kys. chlorovodíkovej, ako aj po acidifikácii paţeráka. V th. sa osvedčuje omeprazol. 

ORL prejavy GERCh sú následkom poškodenia sliznice hltana, častejšie však hrtana refluxom 

ţalúdkovej šťavy. Stenóza laryngu a trachey vzniká najčastejšie po endotracheálnej intubácii. Po 

poškodení sliznice, najmä v oblasti prstencovej al. hlasivkových chrupaviek vzniká zápal, kt. sa 

vyhojí. Subglotická stenóza hrtana vzniká po opakovanom kontakte ţalúdkovej šťavy so sliznicou 

hrtana, najmä však po intubácii trvajúcej > 48 – 72 h. Reflux ţalúdkovej šťavy do hltana vzniká 

najčastejšie u leţiacich pacientov. Reflux vyvoláva laryngitídu, tvorbu vredov a granulómov v oblasti 



hlasivkových chrupaviek, kt. sa prejaví chron. dystóniou, kašľom, častým odkašliavaním a bolesťou 

hrdla bez dokázateľnej infekčnej al. alergickej genézy. Laryngoskopicky sa zisťuje edém aţ 

granulómy najmä na zadnej tretine hlasiviek a v oblasti prstencovej chrupavky. Najväčším 

nebezpečím refluxnej laryngitídy je vznik karcinómu laryngu.  

gastrofilóza  – [gastrophilosis] parazitóza koní. G. vyvolávajú larvy strečkov z čeľade Gastrophilidae – 

Gastrophilus intestinalis (G. equi), G. veterinus, G. haemorrhoidalis, G. pecorum, G. nigiricornis. 

Miestom definitívnej lokalizácie je tráviaca sústava (najmä ţalúdok a dvanástnik). Väčšina týchto 

druhov strečkov nakladie vajíčka na koţu koní (G. pecorum na trávu a ohrady). Pri olizovaní 

svrbiacich miest al. pri pasení (G. pecorum) sa vplyvom tlaku jazyka a vlhkosti na zrelých vajíčkach 

odchlopuje viečko a larvy 1. štádia sa uchytia na sliznici ústnej dutiny. Po 2 týţd., počas kt. larvy 

rastú a zvliekajú sa, sa pri prehltávaní dostávajú do ďalších častí tráviacej rúry, kde sa definitívne 

fixujú a vyvíjajú. 

Ochorenie sa prejavuje stomatitídami, faryngitídami, poruchami motoricko-sekrečnej činnosti GIT; 

zvieratá chudnú a niekedy aj hynú.  

Dg. – v letných a jesenných mesiacoch moţno invadovanie odhadnúť podľa mnoţstva vajíčok na 

srsti koní. Intravitálne sa pouţíva aj alergická oftalmoreakcia (antigénom je extrakt z L3) al. 

chemoterapeutická dg. (overenie podozrenia z invázie po aplikácii insekticídnych preparátov 

nájdením lariev vo fekáliách). Dg. sa dá overiť gastroskopiou. Pitvou sa zistia larvy v GIT (ţalúdok, 

tenké črevo; pred odchodom z tela koní aj v terminálnej časti konečníka). 

Th. – metrifonát (Nevugon
®
 v dávke 35 – 40 mg/kg p. o.), ivermektín (Ivomec‹ v dávke 0,2 mg/kg s. 

c.). V profylaxii sa v čase lietania strečkov (letné a jesenné mes.) odporúča zmývať vajíčka z koţe 

(teplou vodou a insektícídnymi látkami). Repelenty proti lietajúcim samičkám účinkujú len niekoľko 

h. 

gastrogastroanastomosis, is, f. – [gastro- + g. gastér ţalúdok + g. anastomosis spojenie] 

gastrogastroanastomóza, chir. spojenie dvoch úsekov ţalúdka.  

Gastrogel
®
 gel (Slovakofarma) – Aluminii phosphas colloidalis 1,2 g + Pectinum 0,32 g v 16 g gélu; 

→antacídum. 

gastrogenes, es – [gastro- + g. gignesthai vznikať] gastrogénny, ţalúdkového pôvodu.  

gastrografia – [gastrographia] rtg. vyšetrenie ţalúdka pozit. kontrastnou látkou – suspenziou síranu 

bárnatého podanou perorálne, zriedka ţalúdkovou sodou. Ţalúdok tvorí s dvanástnikom funkčný 

celok, a preto sa vyšetrujú súčasne, a to skiaskopicky a skiagraficky. Najprv sa sleduje pasáţ 

ezofágom (ezofagografia), potom postupne ţalúdok v reliéfovej a odliatkovej náplni, pri primeranej 

kompresii. Po prechode kontrastnej látky pylorom do bulbu sa sleduje dvanástnik. Počas vyšetrenia 

sa zhotovujú cielené snímky v rôznych projekciách. Podľa potreby moţno sledovať ďalší postup 

kontrastnej látky v slučkách (pasáţ tráviacou rúrou), t. j. v tenkom čreve pravidelnými 20 – 30-min 

kontrolami al. aj v hrubom čreve (3 – 48 h). Vyšetrenie pasáţe je indikované pri podozrení na 

morfol. al. funkčné zmeny niekt. úsekov tráviacej rúry, príp. dislokáciu útlakom z okolia. Na 

podrobnejšie vyšetrenie hrubého čreva sa podáva kontrastná látka ako klyzma cez konečník 

(→irigografia).  

G. moţno doplniť metódou dvojitého kontrastu, parietografiou, farmakorádiodiagnostikou. Pri 

hypotonickej duodenografii sa napr. farmakom vyvolá ochabnutie steny dvanástnika; pri infiltrácii al. 

útlaku steny z okolia zostane v tom istom mieste stena stuhnutá, nerozopne sa.  

G. je indikovaná pri podozrení na vred, nádor a dyspeptických ťaţkostiach. Kontraindikáciou je 

gravidita. Pri podozrení na perforáciu a ileus treba vyšetrovať obozretne iba pomocou vhodných 

jódovaných kontrastných látok. 



gastrographia, ae, f. – [gastro- + g. grafein písať] →gastrografia.   

gastrohelcosis, is, f. – [gastro- + g. helkon vred + -osis stav] gastrohelkóza, vredová choroba 

ţalúdka.  

gastrohepaticus, a, um – [gastro- + g. hepar pečeň] gastrohepatálny, týkajúci se ţalúdka a pečene.  

gastrohydrorrhoea, ae, f. – [gastro- + g. hydor voda + g. rhoia tok, prúd] gastrohydrorea, vylučovanie 

vodnatej ţalúdkovej šťavy so zmenšeným obsahom kys. chlorovodíkovej a pepsínu.  

gastrocholecystoanastomósis, is, f. – [gastro- + g. cholé ţlč + g. kystis mechúr + g. anastomosis 

spojenie] gastrocholecystoanastomóza, chir. spoj medzi ţalúdkom a ţlčníkom. 

gastroileitis, itidis, f. – [gastro- + l. ileum bedrovník + -itis zápal] gastroileitída, zápal ţalúdka a 

bedrovníka.  

gastroileoanastomosis, is, f. – [gastro- + l. ileum bedrovník + g. anastomosis spojenie] 

gastroileoanastomóza, chir. napojenie ţalúdka na bedrovník.  

gastroiliacus, a, um – [gastro- + l. ileum bedrovník] týkajúci sa ţalúdka a bedrovníka. 

gastroinhibičný peptid – GIP, vylučuje ho sliznica proximálnej časti tenkého čreva; inhibuje 

ţalúdkovú sekréciu. 

gastrointestinalis, e – [gastro- + l. intestinum črevo] gastrointestinálny, týkajúci sa ţalúdka a čreva.  

gastrojejunoanastomosis, is, f. – [gastro- + l. jejunum lačník + g. anastomosis spojenie] 

gastrojejúnoanastomóza, chir. spojenie ţalúdka s lačníkom.  

gastrokamera – veľmi malá, prehltnuteľná kamera, pomocou kt. sa dá snímať obraz ţalúdkovej 

sliznice. Zavádza sa pomocou flexibilnej sondy. 

gastrokardiálny syndróm – syn. Roemheldov gastrokardiálny sy., Tecklenburgov-Roemhel-dov sy., 

srdcové ťaţkosti vyvolané meteorizmom ľavej lienálnej flexúry a aerofágiou, príp. veľkou hiátovou 

herniou. Prvý ho opísal Roemheld (1912) a onedlho Tecklenburg. Ide o anginózne bolesti, príp. 

poruchy srdcového rytmu (tachykardia so supraventrikulárnymi a komorovými extrasystolami), príp. 

hypotenziou, so súčasnými epigastrickými bolesťami, meteorizmom a nauzeou. Pri zdravom srdci sa 

pokladá za prejav ,,srdcovej neurózy“ pri konorárnej chorobe môţe zhoršovať príznaky angina 

pectoris. Vysvetľuje sa zvýšeným tonusom sympatika pri brušných ochoreniach (ţlčníková kolika, 

akút. pankreatitída ap.), príp. hypostatickou gastritídou pri pravostrannej nedostatočnosti srdca. 

gastrokinematographia, ae, f. – [gastro- + g. kinein pohybovať sa + g. grafein pásať] 

gastrokinematografia, znázornenie ţalúdkových pohybov. 

gastrokutánny syndróm – autozómovo dominantne dedičný sy. peptického vredu s hiátovou herniou, 

mnohopočetnými lentigami, škvrnami mliečnej kávy (café-au-lait), hypertelorizmom a myópiou, s 

vysokou penetranciou a menlivou expresivitou. Prvý ho opísal Fahed Halal a Marc.-H. Gervais 

pôsobiaci v Montreali (1982). 

Dg. kritériá: 1. peptické vredy v oblasti antra a hiátová prietrţ manifestujúce sa v 3. r. ţivota; 2. 

mnohopočetné drobné hnedé škvrny na trupe a horných končatinách, ako aj škvrny farby mliečnej 

kávy; 3. nápadný hypertelorizmus; 4. myopia, väčšinou od raného detstva, zriedkavejšie 

astigmatizmus a divergentný strabizmus; 5. fakultatívne kongenitálne srdcové chyby a včasný 

začiatok diabetes mellitus. 

Dfdg. – familiárny výskyt peptického vredu sa pozoruje pri mnohopočetnej endokrinnej neoplázii 

(MEN, Wernerov sy.) a sy. tremoru, nystagmu a ulkusu. Mnohopočetné lentigá sa vyskytujú aj pri 

Carenyovom, Peutzovom-Jeghersovom sy a sy. LEOPARD. 



gastrolienalis, e – [gastro- + l. lien slezina] gastrolienálny, týkajúci sa ţalúdka a sleziny.  

gastrolithos, i, m. – [gastro- + g. lithos kameň] gastrolit, ţalúdkový konkrement, obyčajne z cudzích 

pohltených telies; por. →bezoár. 

gastrologia, ae, f. – [gastro- + g. logos náuka] gastrológia, náuka o ţalúdku. 

gastrolysis, is, f. – [gastro- + g. lysis uvoľnenie] gastrolýza, chir. uvoľnenie perigastrických zrastov s 

cieľom mobilizovať ţalúdok. 

gastromalacia (ae, f.) acida  – [gastro- + g. malakiá mäkkosť] posmrtné natrávenie steny ţalúdka 

ţalúdkovou šťavou.  

gastromegalia, ae, f. – [gastro- + g. megalos jed] gastromegália, dilatácia ţalúdka. 

gastromelus, i, f. – [gastro- + g. melos úd] anomálny jedinec s dvoma al. viacerými končatinami, 

obyčajne nedokonale vyvinutými vpredu na trupe. 

Gastromycetales – bruchatky. Je to rod bazídiových húb vyznačujúcich sa uzavretou plodnicou. 

Zvonka ju obaľuje viacvrstvová zákrovka (perídium), vnútri je bazídiotvorné pletivo – gléba. Bazídiá 

dozrievajú vnútri, po dozretí sa pasívne dostanú von. Bazídia netvoria výtrusorodú vrstvu – 

hymenium, ale sú nepravidelne usporiadané. Rastú na zemi. 

gastromycosis, si, f.  – [gastro- + g. mykés huba + -osis stav] gastromykóza, hubové ochorenie 

ţalúdka. 

gastromyotomia, ae, f.  – [gastro- + g. mys-myos sval + g. tomé rez] gastromyotómia,  

gastromyxorrhoea, ae, f. – [gastro- + g. myxa hlien + g. rhoiá tok] gastromyxorea,  

gastrón – hypotetický hormónový inhibítor sekrécie kys. chlorovodíkovej v ţalúdku, extrahovaný zo 

sliznice ţalúdka. 

gastronephritis, itidis, f. – [gastro- + g. nefros obličky + -itis zápal] gastronefritída, zápal ţalúdka a 

obličiek.  

gastroomentalis, e – [gastro- + l. omentum predstera] gastroomentový, týkajúci sa ţalúdka a 

predstery 

gastropancreatitis, itidis, f. – [gastro- + pancreas podţalúdková ţľaza] gastropankreatitída, zápal 

ţalúdka a podţalúdkovej ţľazy.  

gastroparalysis, is, f. – [gastro- + g. toxikon jed] syn. gastroparéza, gastroplégia, gastroparalýza, 

rozšírenie, ochrnutie ţalúdka.  

gastroparesis, is, f. – [gastro- + g. paresis uvoľnenie] syn. gastroparalýza, gastroplégia, rozšírenie, 

ochrnutie ţalúdka. 

gastroparietalis e – [gastro- + l. parietalis nástenný] týkajúci sa ţalúdka a stien tela ţalúdka. 

gastropathia, ae, f. – [gastro- + g. pathos choroba] gastropatia, nešpecifikované ochorenie ţalúdka. 

Gastropathia enteropathica – enteropatická gastropatia. 

Gastropathia erosiva – erozívna gastropatia, syn. gastritis erosiva; →gastritis chronica. 

Gastropathia functionalis – funkčná gastropatia, funkčná ţalúdková dyspepsia bez objektívneho 

nálezu org. zmien. Klin. sa prejavuje dyspeptickými príznakmi popri celkových ťaţkostiach 

neurotického charakteru a príznakoch neurovegetatívnej nerovnováhy. Sú to najmä pocit plnosti al. 

tlaku v nadbruší, kŕče, pálivé pocity, grganie, reflux ţalúdkovej šťavy al. regurgitácia potravy, 

nauzea, vracanie, pocit predĺţeného vyprázdňovania ţalúdka al. nechuť do jedenia. Z neurotických 

príznakov je to najmä nervozita, neschopnosť sústrediť sa, nespavosť, rôzne tiky, úzkostné a 



hysterické reakcie. Vegetatívne príznaky zahrnujú zvýšený dermografizmus, erythema pudendi, 

potivosť, tremor, svrbenie, akrocyanózu a akroparestézie, slinenie, bolesti hlavy, niekedy 

subfebrility, srdcové palpitácie a opresie. 

Gastropathia haemorrhagica – hemoragická gastropatia, syn. stresová gastropatia, akút. 

sliznicové lézie (erózie, vredy) u pacientov v intenzívnej starostlivosti. Klin. sa prejavuje akút. 

gastrointestinálnym krvácaním. Postihuje pacientov s vredovou anamnézou, uţívajúcich 

ulcerogénne lieky (antireumatiká, kortikoidy), s polytraumami, úrazmi lebky, mozgovým krvácaním. 

V profylaxii sa osvedčujú antacidá v suspenzii v krátkych intervaloch (napr. Anacid kaţdé 1 – 2 h), 

antagonisty histamínových H2 receptorov (ranitidín 200 – 300 mg/d i. v., príp. omeprazol 40 mg raz/d 

i. v. Pri riziku aspiračnej pneumónie je táto profylaxia sporná (zvýšenie pH a moţnosť baktériovej 

kolonizácie ţalúdka). Odporúča sa aj pirenzepín (Gastrozepin
®
 1 – 2 amp. po 100 mg kaţdých 8 h i. 

v.) a sukralfát susp. (Ulcogant
®
 1 g kaţdé 4 h p. o., pri neznášanlivosti kaţdých 6 h); →gastritis 

erosiva.  

Gastropathia hypertrophicans gigantea – syn. →Ménétrierova choroba. 

 

Gastropathia senilis – choroby ţalúdka sa vyskytujú v starobe častejšie ako u mladších osôb a aj 

ich prejavy sa líšia. Predtým opisované zníţenie sekrécie HCl v starobe sa nepotvrdilo – aţ 75 % 

starších osôb má normálnu aciditu, hypoacidita sa zisťuje len u osôb s atrofickou gastritídou. V 

takýchto prípadoch býva zvýšená koncentrácia gastrínu v sére, a to úmerne stupňu hypochlórhydrie. 

V ţalúdku bez atrofických zmien sa aţ do vysokého veku normálne produkuje aj ,,intrinsic“ factor 

umoţňujúci vstrebávanie vitamínu B12. Ani porucha sekrécie pepsínu nenastáva automaticky, ale v 

dôsledku zápalových a atrofických zmien ţalúdkovej sliznice. 

Pre ochranu ţalúdka má veľký význam vrstva hlienu na sliznici, kt. sa s pribúdajúcim vekom 

výraznejšie nemení. S vekom sa však zhoršuje najmä prekrvenie sliznice, a to v dôsledku 

aterosklerotických zmien na tepnách zásobujúcich ţalúdok al. sek. vplyvom obehových zmien v 

rámci srdcových ochorení. S pribúdajúcim vekom sa zhoršuje vyprázdňovanie ţalúdka, čo sa týka 

najmä tekutín. Nie je jasné, či ide o následok zmien autonómneho systému al. degeneratívnych 

zmien hladkej svaloviny. Onekorené vyprázdňovanie má určitý vzťah k achlórhydrii, a nemusí byť 

teda fyziol. javom. 

Hlavnou morfol. zmenou ţalúdka starších osôb je chron. atrofická gastritída, pri kt. ubúdajú 

parietálne a hlavné bunky sliznice tela a atrofujú ţliazky ţalúdkového antra. Atrofia je zrejme 

následkom chron. zápalu. S vekom sa zvyšuje incidencia chron. gastritídy, a to typu B (vyvolanej 

Helicobacter pylori), najmä však typu A (autoimunitná gastritída s takmer úplnou achlórhydriou), kt. 

je typickým ochorením ţalúdka vysokého veku a len výnimočne postihuje mladé osoby. V ţalúdku 

bez kyseliny je porušené vstrebávanie ţeleza, vitamínu B12, B6, kys. listovej, vápnika a stopových 

prvkov. Tenké črevo býva kolonizované mikróbmi, čo má za následok hnačky a malabsorpciu. V 

popredí klin. obrazu býva hematologicko-neurol. sy. s megaloblastovou anémiou a postihnutím 

senzorických miechových dráh. V 90 % prípadov sa zisťujú protilátky proti parietálnym bunkám a v 

50 % proti ,,intrinsic“ faktoru. 

Pacientovi obvykle postačí podávať vitamín B12, substitúcia ostatných látok prichádza do úvahy len 

výnimočne. Vzhľadom na charakter gastritídy a zvýšené riziko sä vhodné pravidelné 

gastrofibroskopické kontroly ţalúdka. Ţalúdkové karcinoidy sa endoskopicky javia ako polypy a 

vzhľadom na to, ţe nerastú infiltratívne a nemetastazujú, nie je indikovaná gastrektómia. 

Vyše 30 % pacientov s peptickými vredmi je vo veku > 60 r. Kým u mladších osôb sú 

gastroduodenálne vredy skôr na ústupe, v staršej populácii ich incidencia stúpa a postihuje rovnako 

často muţov i ţeny. U takmer všetkých pacientov s dvanástnikových a skoro v 75 % prípadov so 

ţalúdkovým vredom sa dokáţe infekcia helikobaterom. Častejšie postihnutie starších osôb vyplýva z 



patofyziológie tejto baktériovej infekcie, častejšieho uţívania nesteroidových antireumatík a 

uvedených porúch ochranných mechanizmov ţalúdka. 

Klin. obraz peptického vredu býva netypický s neurčitými bolesťami v bruchu a úbytkom hmotnosti. 

Vred vyvolaný analgetikami sa nemusí prejaviť vôbec bolesťami. Niekedy sa vred prejaví aţ 

príznakmi anémie (stenokardie, dýchavica, synkopa). Peptické vredy v starobe sa častejšie 

komplikujú, častejšie je recidivujúce krácanie, pričom letalita akút. krvácania > 70 r. je aţ 40 %. 

Častejšie sú pritom rozsiahle vredy (Ø > 3 cm), z kt. asi v 1/2 prípadov nastáva krvácanie, v 5 % 

perforácia.Tieto vredy môţu byť osídlené hudami (Candida albicans) a endoskopicky sa ťaţko 

odlišujú od karcinómu. 

V th. vredov u starších osôb treba rátať s pomalším hojením, pri aplikácii antagonistov H2-receptorov 

moţno dosiahnuť zahojenie do 2 – 3 mes. aj bez prerušenia aplikácie antireimatík. Ak sa potvrdí 

infekcia helikobakterom, treba zaviesť príslušnú antimikróbiovú th. 

S vekom sa exponenciálne zvyšuje výskyt karcinómu ţalúdka. Najčastejšie sa diagnostikuje krátko 

po 60. r. ţivota. Päťročné preţitie je 15 – 20 %, pri včasnom zistení nádoru 68 – 95 %. Pomocou 

pravidelných endokopických kontrol sá dá ochorenie včas zistiť aţ v 50 % prípadov. Keď u staršieho 

človeka trvá neurčitá symptomatológia viac ako 3 – 4 týţd., nemá sa váhať s endoskopickým 

vyšetrením ţalúdka. 

Paušálna eradikácia Helicobacter pylori sa neodporúča ako prevencia karcinómu ţalúdka, pretoţe 

malý podiel pacientov infikovaných helikobakterom, u kt. sa karcinóm ţalúdka vyvinie, jasne ukazuje 

na význam iných patogenetických faktorov. 

Staroba je aj predispozičným faktorom →gastroparézy.  

gastroperitonitis, itidis, f. – [gastro- + peritoneum pobrušnica + -itis zápal] gastroperitonitída, zápal 

ţalúdka a pobrušnice. 

gastropexis, is, f. – [gastro- + g. pexis upevnenie] gastropexa, chir. zodvihnutie a upevnenie 

poklesnutého ţalúdka. G. býva následkom postihnutia parasympatikového systému, najmä 

pridiabetes mellitus, Parkinsonovej chorobe a chron. alkoholizme s cirhózou pečene. Môţe byť aj 

paraneoplastického pôvodu al. následkom th. ţiarenia. Ako predispozičný faktor tu pôsobí vyšší vek. 

Sťaţené je vyprázdňovanie ţalúdka, čo sa týka najmä tuhého obsahu. Postprandiálne sa v ţalúdku 

zvyšuje tlak a dostavujú sa bolesti v epigastriu, nevoľnosť, vracanie, nadýmanie, urýchlený pocit 

sýtosti s úbytkom hmotnosti a hltacie ťaţkosti. U starších osôb môţe g. vyvolať hypotenziu, 

ortostatické ťaţkosti, hypoglykemické stavy, u kardiakov dokomepnzáciu. Pacienti majú jesť 

častejšie malé mnoţstvá potravy chudobnej na tuk a zvyškové látky. Stav zhoršujú anticholínergiká 

a sympatikomimetiká.  

gastroparesis, is, f. – [gastro- + g. paresis ochrnutie, uvoľnenie] syn. gastroparalýza, gastroplégia, 

rozšírenie, ochrnutie ţalúdka. G. býva následkom postihnutia parasympatikového systému, najmä 

pridiabetes mellitus, Parkinsonovej chorobe a chron. alkoholizme s cirhózou pečene. Môţe byť aj 

paraneoplastického pôvodu al. následkom th. ţiarenia. Ako predispozičný faktor tu pôsobí vyšší vek. 

Sťaţené je vyprázdňovanie ţalúdka, čo sa týka najmä tuhého obsahu. Postprandiálne sa v ţalúdku 

zvyšuje tlak a dostavujú sa bolesti v epigastriu, nevoľnosť, vracanie, nadýmanie, urýchlený pocit 

sýtosti s úbytkom hmotnosti a hltacie ťaţkosti. U starších osôb môţe g. vyvolať hypotenziu, 

ortostatické ťaţkosti, hypoglykemické stavy, u kardiakov dokomepnzáciu. Pacienti majú jesť 

častejšie malé mnoţstvá potravy chudobnej na tuk a zvyškové látky. Stav zhoršujú anticholínergiká 

a sympatikomimetiká.  

Gastrophilidae – [g. gaster ţalúdok + g. filiá láska] čeľaď strečkovitých z rodu dvojkrídlovocv 

(Diptera), syn. →Oestridae. Patrí sem rod →Gastrohilus. 



Gastrophilus – [g. gaster ţalúdok + g. filiá láska] rod strečkov z čeľade Gastrophilidae (→Oestridae). 

Sú to zavalité, husto a pestro ochlpené muchy. Samičky znášajú vajíčka na cicavce, čím ich váţne 

ohrozujú. Hospodársky význam má strečok konský (G. intestinalis). Telo je hnedastoţltkasté (trochu 

podobné včele). Samičky znášajú vajíčka na hruď a predné nohy koní. Olizovaním srsti sa vajíčka 

dostávajú do GIT koňa, kde sa z nich liahnu larvy. Pomocou ústnych háčikov sa larvy prichytávajú 

na ţalúdkovú sliznicu, po odrastení sa uvoľ-ňujú a trusom vychádzajú z tela von a zakuklia sa v 

zemi. Ďalej sem patrí G. haemorrhoidalis, G. nigricornis, G. pecorum, G. veterinus. Vyvolávajú 

→gastrofilózu koní.  

Gastrophilus s larvou 

 

 

gastrophotographia, ae, f. – [gastro- + g. fotos svetlo + g. grafein písať] gastrofotografia, snímka 

ţalúdka. 

gastrophrenicus, a, um – [gastro- + g. frén bránica] gastro-frenický, týkajúci sa ţalúdka a bránice.  

gastrophthisis, is, f. – [gastro- + g. phtisis suchoty, zánik] gastroftíza, hyperplázia sliznice a 

submukózy ţalúdka s následným zhrubnutím stien a zmenšením ţalúdka. 

gastroplastica, ae, f. – [gastro- + g. plassein formovať] gastroplastika, plastická operácia ţalúdka. 

gastroplegia, ae, f. – [gastro- + g. plégé obrna] gastroparéza, gastroparalýza, ochrnutie ţalúdka.  

gastroplicatio, onis, f. – [gastro- + l. plicare riasiť] gastroplikácia, chir. th. dilatácie ţalúdka zošitím 

ţalúdkových rias. 

gastropneumonicus, a, um – [gastro- + g. pneuma pľúca] gastropneumonický, syn. 

gastropneumonický, týkajúci sa ţalúdka a pľúc.  

Gastropoda – [gastro- + g. pús-podos noha] ulitníky, trieda mäkkýšov (Molusca). Majú zväčša 

nesúmerné telo, kt. sa skladá z hlavy, vnútornostného vaku a nohy. 

Obyčajne majú vyvinutú schránku – ulitu, rozmanitého tvaru, pri niekt. sa 

redukuje. Na hlavovej časti sú tykadlá a oči, v ústnej dutine zubná páska – 

radula. V plášťovej dutine boli pôvodne dve ţiabre, obracaním ulity spolu s 

inými ústrojmi sa dostali dopredu, pričom ľavá ţiabra sa redukovala a pravá 

sa dostala na ľavú stranu, pri pľúcnatých je dutina vystlaná pľúcami. Srdce 

má jednu komoru, počet predsiení závisí od počtu ţiaber.  

Obr. Gastropoda 

Podľa polohy ţiaber sa G. delia na podtriedy: 1. Prednoţiabrovce 

(Prosobranchiata) majú ţiabre pred srdcom, zo sladkovodných sem patrí 

močiarka ţivorodá (Viviparus viviparus), väčšina z nich ţije v mori, napr. morské ucho (Haliotis), 

prílipka (Patella), kotúč (Trochus), porcelánovec (Cypraea), ostranka (Murex). 2. Zadnoţiabrovce 

(Opisthobranchiata) majú ţiabre vzadu, pri mnohých druhoch zakrpateli a vyvinuli sa náhradné 

ţiabre na okraji plášťa al. inde. Patrí sem morský zajac (Aplysia depilans). 3. Pľúcnaté (Pulmonata), 

funkciu ţiaber plní stena plášťovej dutiny, pľúca. Vodné formy majú jeden pár tykadiel, na kt. sú oči. 

Z našich je známy vodniak vysoký (Limnaea stagnalis), vodniak malý (Galba truncatula), kotúľka 

veľká (Planorbis). Suchozemské formy majú dva páry vtiahnuteľných tykadiel a hore na zadných 

tykadlách oči. Okrem slimákov sem patria aj druhy bez ulít, a to slizovce (Arionidae), slizniaky 

(Limicidae), napr. slizniak poľný (Agriolima agrestis), pri hromadnom výskyte zapríčiňuje škody na 

poľných kultúrach. 



gastroptosis, is, f. – [gastro- + g. ptosis pokles] gastroptóza, pokles ţalúdka, termín pochádza z 

obsolétnej predstavy, ţe zmeny polohy brušných orgánov sú patologické.  

gastropulmonalis, e – [gastro- + l. pulmo pľúca] gastropulmonálny, syn. gastropneumonic-ký, týkajúci 

sa ţalúdka a pľúc. 

gastropylorectomia, ae, f. – [gastro- + l. pylorus vrátnik + g. ektomé odstránenie] gastropy-

lorektómia, chir. odstránenie oblasti ţalúdkového pyloru.  

gastropyloricum, a, um – [gastro- + g. pylóros vrátnik] gastropylorický, týkajúci sa ţalúdka a vrátnika.  

gastrorrhagia, ae, f. – [gastro- + g. rhagia od rhégnynai výron] gastroragia, krvácanie zo ţalúdka. 

gastrorhaphia, ae, f. – [gastro- + g. rhaphé šev] zošitie rany ţalúdka. 

gastrorrhoea, ae, f. – [gastro- + g. rhoiá tok] gastrorea, nadmerná sekrécia ţalúdkovej šťavy, 

ţalúdková hypersekrécia.  

gastrorrhexis, is. f. – [gastro- + g. rhexis roztrhnutie] prasknutie, roztrhnutie, ruptúra ţalúdka.  

gastroschisis, is, f. – [gastro- + g. schizó štiepam] paraumbilikový rázštep brucha, kongenitálna 

fisúra brušnej steny. Ide väčšinou o pravostranný defekt brušnej steny pri normálne nasadajúcom 

pupočníku s prolapsom a často stranguláciou útrob (čreva, ţalúdka, močového mechúra, 

maternice), príp. kombinovaný s ďalšími malformáciami čreva (malrotácia, abnormálne krátke črevo, 

stenózy, atrézie). Miesto úponu pupočníka nebýva postihnuté. G. sa obyčajne spája s výstupom 

tenkého a časti hrubého čreva. Th. je chir. Letalita g. je asi 30 %; →Pruneho-Bellyho sy. 

(→syndrómy). 

gastroscopia, ae, f. – [gastro- + g. skopein pozorovať] →gastroskopia.  

gastrosia, ae, f. – gastrózia, nešpecifikované ochorenie ţalúdka.  

Gastrosia fungosa – hubové al. plesňové ochorenie ţalúdka. 

gastroskopia – [gastroscopia] endoskopické vyšetrenie ţalúdka pomocou špeciálneho endoskopu 

(gastroskopu) s moţnosťou odberu bioptických vzoriek a malých operačných výkonov. V súčasnosti 

sa pouţívajú flexibilné (ohybné) gastrofibroskopy, kt. pracujú na princípe tzv. vláknovej optiky. Ide o 

zväzok 15 000 aţ 30 000 sklených vláken (kapilár) s priemerom 9 – 25 mm, kt. vedú tzv. studené 

svetlo zo zdroja mimo vlastného gastroskopu do distálneho konca endoskopu, ako aj obraz z 

distálneho konca endoskopu do okulára. Príprava pacienta spočíva v lokálnej anestézii sliznice 

nosohltana, príp. podania atropínu i. m. (zabránenie nadmernému slineniu, arytmii a najmä 

nebezpečnému vagovému reflexu), u nepokojných pacientov malej dávky diazepamu al. opiátov. Na 

väčšine pracovísk sa však premedikácia nepouţíva. Gastroskop sa zavádza za asistencie sestry do 

ţalúdka a dvanástnika, pričom sa hodnotia morfologické a funkčné vlastnosti jednotlivých častí. 

Osobitne sa hodnotí funkcia pyloru, príp. reflux ţlče z dvanástnika do ţalúdka. Zisťuje sa prítomnosť 

krvi, a to čerstvej al. natrávenej. Hodnotí sa vzhľad sliznice, jej prekrvenie a príp. morfol. zmeny, ako 

sú výrastky, nádorové zmeny. Podľa potreby sa vyšetrenie dopĺňa odobratím vzorky tkaniva na 

histol. vyšetrenie. 

Výrazné ohnutie hrotu gastroskopu umoţňuje inšpekciu antra a kardie ţalúdka (tzv. inverzná g.), kt. 

má význam najmä pri podozrení na karcinóm kardie; →endoskopia. 

G. je indikovaná pri recidivujúcich ťaţkostiach s podozrením na erózie ţalúdkovej sliznice, gastritídu, 

ţalúdkový vred, polyp al. karcinóm a ako kontrolná g. pri sledovaní priebehu ţalúdkových ochorení a 

účinnosti th. Pri prekancerózach sa odporúča kontrolovať zistený nález v pravidelných intervaloch: 

pri Ménétrierovej chorobe polročne, pri adenómovej polypóze, po odstránení adenómov, polypov, 

karcinómov in situ, intramukóznych al. infiltrujúcich karcinómov ročne, pri chron. atrofickej gastritíde 

s pernicióz- nou anémiou (typ A) a adenómoch kaţdé 3 r. (pri výraznejšej dysplázii ročne), pri 



atrofickej gastritíde typu B s duodenogastrickým refluxom a pri hyperplastických polypoch kaţdých 5 

r. (pri výraznejšej dysplázii ročne), po aborálnej resekcii ţalúdka u osôb > 50-r. kaţdé 3 r., resp. 

ročne. Multicentrické ťaţké dysplázie mimo adenómu s prekancerózou treba kontrolovať polročne. 

G. sa vyuţíva aj na th. účely, napr. na elektrokoaguláciu a laserovú koaguláciu krvácajúcich ciev, 

odstránenie polypov (endoskopická →polypektómia), vytiahnutie prehltnutých cudzích telies a i. 

Dokonalejšie gastroskopy – panendoskopy – umoţňujú vyšetriť postupne paţerák, ţalúdok a 

dostupné časti dvanástnika (ezofágogastroduodenoskopia). Vyuţívajú sa aj pri tzv. urgentnej 

endoskopii, kt. sa vykonáva aj bez prípravy, ako je to napr. pri akút. krvácaní z hornej časti GIT. 

Pomocou videoendoskopu sa dá sledovať gastroskopický obraz priamo na obrazovke 

(monitorovanie), napr. aj na didaktické účely. 

Kontraindikácie g. – absol.: akút. infarkt myokardu, aneuryzma aorty, značné zväčšenie ľavej 

predsiene srdca, infiltrácia mediastinálnych uzlín, korozívna al. flegmonózna ezofagitída, akút. 

infekčné a horúčkové ochorenia, akút. tbc, pokojová dýchavica. Relat.: extrémna kyfosfkolióza, 

nepohyblivosť krčnej chrbtice, osteofyty na ventrálnej strane krčnej chrbtice, struma, 

dekompenzovaná ischemická choroba srdca, nestabilná angina pectoris, pozitivita HBsAg. Zvýšená 

pozornosť sa má venovať pacientom s implantovaným kardiostimulátorom. 

Komplikácie – vyskytujú sa v 0,02 – 0,3 %. Patrí sem aspirácia, infekcia, traumy pri strate technickej 

ovládateľnosti prístroja, u kardiakov príp. zaťaţenie obehu. Pri th. výkonoch, ako je polypektómia je 

výskyt komplikácií 1,8 % s letalitou 0,037 %. Sú to krvácania, perforácia steny ţalúdka, výnimočne 

flegmonózna gastritída. 

gastrospasmus, i, m. – [gastro- + g. spasmos kŕč] gastrospazmus, kŕčové stiahnutie ţalúdka al. jeho 

časti, kontrakcia svaloviny ţalúdkových stien. 

gastrosplenicus, a, um – [gastro- + g. splen slezina] gastrosplenický, gastrolienálny, týkajúci sa 

ţalúdka a sleziny. 

gastrostaxis, is, f. – [gastro- + g. staxis kvapkanie] gastrostaxia, presakovanie krvi zo ţalúdkovej 

sliznice; hemoragická (erozívna) gastritída. 

gastrostenosis, is, f. – [gastro- + g. stenos úzky] gastrostenóza, zuţenie dutiny ţalúdka (najčastejšie 

v oblasti ţalúdkového pyloru), kt. obmedzuje jeho priechodnosť. 

gastrostomia, ae, f. – [gastro- + g. stoma ústa] gastrostómia, vyústenie ţalúdka navonok, zavedenie 

ţalúdkovej fistuly s vyústením na koţu (kvôli umelej výţive). 

Gastrostomia Beck – utvorenie permanentnej ţalúdkovej fistuly pomocou rúry z curvatura major, 

spájajúcej ţalúdok s vonkajšou brušnou stenou. 

Gastrostomia Glassman – permanentný otvor do ţalúdka utvorený pomocou konického divertikula 

z prednej steny ţalúdka. 

Gastrostomia Janeway – permanentná ţalúdková fistula utvorená pomocou trubice z prednej 

steny ţalúdka vyúsťujúcej na povrch brušnej steny. 

Gastrostomia Stamm – inzercia trubice do priesvitu ţalúdka, kt. vyúsťuje cez bodovú incíziu do 

koţe brucha; ţalúdok v mieste vyústenia sa prišíva k peritóneu.  

Gastrostomia Witzel – inzercia trubice do priesvitu ţalúdka a jej implantácia s utvorením 

serózneho tunela do ţalúdka. 

gastrosuccorrhoea, ae, f. – [gastro- + l. succus šťava + g. rhoiá tok] gastrosukorea, trvalé nadmerné 

vylučovanie ţalúdkovej šťavy. 



gastrothoracopagus, i, m. – [gastro- + g. thorax hrudník + g. pégnynai spájať] gastrotorakopág, 

podvojná anomália spojená v hrudnej a brušnej oblasti. 

gastrotomia, ae, f. – [gastro- + g. tomé rez] gastrotómia, chir. otvorenie ţalúdka. 

gastrotonicus, a,um – [gastro- + g. tonein napánať] gastrotonický, podporujúci vylučovanie 

ţalúdkovej šťavy, zvyšujúci tonus ţalúka. 

gastrotonometria, ae, f. – [gastro- + g. tonos tlak, napätie + g. metron miera] meranie tlakov v dutine 

ţalúdka.  

gastrotoxinum, i, n. – [gastro- + g. toxikon jed] gastrotoxín, látka vyvolávajúca toxické účinky v 

ţalúdku. 

Gastrotrichia – [gastro- + g. trichos vlas] trieda veľmi malých vodných ţivočíchov phylum 

Ascheminthes, kt. majú na prednej strane bičíky a trojlúčový paţerák.  

gastrotympanites, es, f. – [gastro- + g. tympanites bubon] distenzia ţalúdka.  

Gastrozem
®
 tbl. (Alkaloid) – Pirenzepini hydrochloridum 25 mg v 1 ml inj. rozt.; antiulcerózum, 

antagonista M1-receptorov, anticholínergikum; →pirenzepín. 

Gastrozepin
®
 inj. a tbl. (Boehringer Ingelheim) tbl. (Slovakofarma) – Pirenzepini hydrochloridum 5 mg 

v 1 ml inj. rozt., resp. 25 al. 50 mg v 1 tbl.; antiulcerózum, antagonista M1-receptorov, 

anticholínergikum; →pirenzepín. 

gastrula, ae, f. – [dem. od g. gaster ţalúdok, brucho] vývojové štádium mnohobunkových ţivočíchov. 

Je výsledkom gastrulácie, 3. štádia primitívneho vývoja zárodku, blastogenézy (→blastula), 

charakterizované 2 prvotnými zárodočnými listami. Blastula prechádza rýchlymi zmenami, pričom z 

jednovrstvového zárodku vznikne dvojvrstvový (a krátko potom trojvrstvový). Stena blastuly sa na 

jednej strane vchlipuje dovnútra (invaginácia). 

Obr. Gastrula. A – pozdĺţny rez. Bunkový chordomezodermový 

materiál je vyznačený tmavo. B – priečny rez zárodkom po 

ukončení gastrulácie; na chrbtovej strane sa ektoderm prehýba a 

utvára neurálnu brázdu ako základ CNS. a – archenteron; b – 

blastoporus; coel – celóm; ekt – ektoderm; ent – entoderm; ch – 

chorda dorsalis; n – základ CNS; sompl – somatopleura; spl – 

splanchnopleura  

G. amfioxa vzniká g. tak, ţe časť buniek v oblasti animálneho pólu rastie rýchlejšie ako bun-ky v 

časti vegetatívneho pólu, aţ sa tieto dve protiľahlé oblasti blastuly spoja (podobne ako sa vtlačí 

jedna stena deravej gumovej lopty oproti druhej stene), vymizne dutina blastuly a vznikne prvočrevo, 

dutina obklopená dvojvrstvovou bunkovou stenou g. Tým je daný základ prvých 2 zárodočných 

listov, vonkajšej ektodermy (epiblastu) a vnútornej entodermy (hypoblastu). Otvor vedúci do 

vchlípenia sa nazýva blastoporus a naznačuje, kde bude (pri stavovcoch) konečníkový koniec tela.  

Invaginácia sa deje vo vývoji amfioxa a do značnej miery obojţivelníkov. Dve vrstvy na zárodku sa 

môţu utvoriť aj tzv. epibóliou, napr. rýchlejšie sa mnoţiace bunky budúceho ektodermu obrastajú 

budúce entodermové bunky, čím vznikne tzv. epibolická g. Medzi invagináciou a epibóliou sú rôzne 

prechody; invaginácia a epibólia sa často kombinujú. Pri niekt. tvoroch sa tvorí vnútorný zárodkový 

list jednoduchým odštepovaním buniek z povrchovej bunkovej. Pri plazoch sa tak napr. utvorí 

diskogastrula odštiepením (delamináciou) bunkových vrstiev, podobne ako epigastrula vtákov. U 

človeka zodpovedá g. štádium zárodočného štítu – dvojvrstvovej platničky pozostávajúcej z 

ektodermy a endodermy. U človeka a pri vyšších cicavcoch toto vývojové štádium nejestvuje. 



gastrulatio, onis, f. – [l. gastrula] gastrulácia, vznik →gastruly. V ľudskej embryológii sa tento výraz 

nepouţíva. 

gaštan jedlý →Castanea vesca (Fagaceae). 

gatifloxacín – chemoterapeutikum zo skupiny fluórovaných chinolónov III. generácie s rozšíreným 

spektrom(G+, G– i anaeróbne baktérie); rezervné antibiotikum. 

gatismus, i, m. – [franc. gáter plieniť] gatizmus, osobná nečistota, močenie a vyprázdňovanie stolice 

kdekoľvek; prejav poškodenia frontálnej oblasti mozgu. 

gato- – prvá časť zloţených slov z g. gatos lasička, mačka. 

gatophilia, ae, f. – [gato- + g. filiá láska, záľuba] gatofília, neúmerná záľuba v mačkách. 

gatophobia, ae, f. – [gato- + g. fobiá strach] gatofóbia, chorobný strach z mačiek. 

Gauerov-Henryho reflex – [Gauer, Otto, 1909 – 1979, berlínsky fyziológ; Henry, James, amer. lekár] 

syn. reflex diurézy, zníţená stimulácia srdcových predsiení má za následok zvýšený výdaj ADH, a 

tým pokles diurézy. 

Gaucherov syndróm I →Gaucherova choroba. 

Gaucherov syndróm II – [Gaucher, Philippe Charles Ernst, 1854 – 1918, franc. dermatológ] syn. 

pseudotuberculosis aspergillaris, morbus Gaucher; starší názov chron. pľúcnej →aspergilózy. 

Gaucherova choroba – [Gaucher, Philippe Charles Ernst, 1854 – 1918, franc. dermatológ] 

→choroba. 

gaulterín – syn. monotropitín, monotropitozid; starší názov metylsalicylát-D-

glukozid; metyl-ester kys. 2-[(6-O--D-xylopyranozyl--D-

glukopyranozyl)oxy]benzoovej, C19H26O12, Mr 446,40; látka izolovaná z 

gaultérie leţatej (→Gaultheria procumbens L.), Monotropa hypopi-tys L. 

(Ericaceae), Betula lenta L. (Betulaceae), Spiraea ulmaria L. a S. filipendula L. 

(Rosaceae). 

 

Gaultheria – [Gaulthier, Jean François, 1708 – 1756, kan. lekár a botanik pôsobiaci v Que-becu] rod 

rastlín z čeľade vresovcovitých (Ericaceae). Listy G. procumbens rastúcej v sev. Amerike poskytujú 

aromatický prchavý olej bohatý na →gaulterín. 

Gaultheria procumbens L. (Ericaceae) – gaultéria leţatá. Malá trváca krovitá bylina s tuhými 

vzpriamenými konárikmi, trsmi oválnych listov a previsnutých bielych kvetov, kt. sa zjavujú v polovici 

leta a vyvinú sa do červených bobúľ. Pochádza zo sev. Ameriky. Darí sa jej na chudobných suchých a 

piesočnatých pôdach. Bývala hlavným zdrojom prírodných metylo-vých salicylanov, ale väčšina oleja 

gaultérie obsahujúceho metylové salicylany, kt. sa dnes predáva, je syntetického pôvodu. V droge 

(listoch) sa nachádza silica, kt. obsahuje salicylan metylový, ďalej fenolové zlúč. vrátane kys. 

salicylovej, kys. gaulterínovej, kys. vanilovej a kys. kávovej. Má antiflogistické, antireumatické a 

diuretické účinky. V ľudovom liečiteľstve sa pouţívala vo forme masti, maziva a krémov na zmiernenie 

reumatických bolestí, myalgií, artropatií a ischiasu.  

Gaultov test →testy. 

gauss – [Gauss, Karl Friedrich, 1777 – 1855, nem. matematik a fyzik] jednotka hustoty mag-netického 

toku v sústave cgs, značka G (1 G = 10
-4

 tesla). 

Gauss, Karl Friedrich – (1777 Braunschweig – 1855 Göttingen) nem. matematik, fyzik a astronóm. 

Pôsobil v astronomickom observatóriu a na univerzite v Göttingene. Uţ ako 18-r. objavil v teórii čísel 



nezávisle od L. Eulera kvadratický zákon reciprocity. Podal presný dôkaz základnej vety algebry. 

Zaoberal sa teóriou funkcií komplexnej premennej, mat. analýzou, geometriou, teóriou chýb (metóda 

najmenších štvorcov), ale aj mechanikou, elektromagnetizmom a astronómiou. Objavil metódu 

určovania dráhy planét z 3 pozorovaní, pomocou kt. objavil planetoid Cereus. Po r. 1820 sa začal 

zaujímať o geodéziu. R. 1833 – 34 spolu s W. Weberom vynašiel elekt. telegraf, r 1839 – 40 utvoril 

základy teórie potenciálu. Zaoberal sa aj zemským magnetizmom, teóriou poľa (G. polohy, G. 

nitkový priestor). Diela: Disquisitiones arithmethicae (1801), Theoria motus corporum coelestium 

(1809), Intensitas Vis Magnetical terrestris (1833), Allgemeine Lehrsätze (1840), Dioptrische 

Untersuchungen (1841), Untersu-chungen über Gegenstände der höheren Geodesie. 

Gaussov príznak – [Gauss, Carl J., 1875 – 1957, nem. gynekológ pôsobiaci vo Würzburgu] 

→príznaky. 

Gaussova krivka – [Gauss, Karl Friedrich, 1777 – 1855, nem. matematik a fyzik] syn. normálna 

krivka, Gaussova-Laplaceova krivka, krivka náhodného rozdelenia, variačná bino- mická krivka. Ide o 

v štatistike najčastejšie pouţívaný typ spojitej distribúcie. Grafické znázornenie jej funkcie je: 
                N 
 y = –––––––––––––- 
         

–(x – x2) 

         ––––––––––– 
                 

2
 

kde N je rozsah súboru, x
–
 priemer, s smerodajná 

odchýlka,  Ludolfovo číslo, e základ prirodzených 

logaritmov. Graficky dáva zvoncovú krivku, súmernú 

okolo vrcholu uprostred. Je určená 2 konštantami – 

parametrami, a to priemerom x (určuje polohu stredu) 

a smerodajnou odchýlkou (štandardnou deviáciou) s 

(určuje rozptyl okolo priemeru). Z grafu vidieť, ţe 

najvyššiu početnosť dosahuje normálna náhodná 

premenná okolo bodu x = . Čím viac sú hodnoty x 

vzdialené, tým niţše sú jej početnosti, a to symetricky na 

obidve strany. Normálne rozdelenie s priemerom  a 

smerodajnou odchýlkou  sa stručne zapisuje N(; s). 

Gaussova zobrazovacia rovnica – [Gauss, Karl Friedrich, 1777 – 1855, nem. matematik a fyzik] 

→optické sústavy. 

Gastaut, Henry Jean Pascal – (1915 – 1995) franc. neurológ. Vyštudoval med. Na Univerzite 

v Marseille (1945). Od r. 1953 pôsobil v neurobiologfickom laboratóriu, od r. 1952 ako prof. patol. 

Anatómie a od r. 1960 ako detský epileptológ. Od r. 1957 zastával funkciu generálneho sekretára 

a od r. 1969 predsedu Medzinárodnej ligy proti epilepsii.  

Gastautov syndrom I – [Gastaut, Henry Jean Pascal, 1915 – 1995, franc. neurológ]  

fotosenzitívna epilepsia s heliotropizmom a konvulziami ramien.  

Gaustadov syndróm II – [Gaustad, Viktor, *1907, nór. lekár] →syndrómy. 

Gauthierov- Kallmannov syndróm →olfaktogenitálny sy. (→syndrómy). 

Gavardov sval – [Gavard, Hyacinthe, 1753 – 1802, franc. anatóm] časti šikmých svalov ţalúdkovej 

steny.  

Gaviae – potáplice. Sú to vodné vtáky z radu potáplic (Gaviiformes) s krátkym chvostom a prstami 

spojenými plávacou blanou. Majú masívnejšie telo, hniezdia na brehoch severských jazier. U nás sa 

zjavujú v zimných mesiacoch počas ťahu. Ţivia sa rybami, na zemi sa pohybujú ťaţkopádne, 



pretoţe majú nohy posunuté dozadu. Počas ťahu sa u nás vyskytuje potáplica veľká (Gavia immer) 

a potáplica malá (Gavia stellata). 

Gaviiformes – potáplice, dobre ohraničený rad vtákov dokonale prispôsobených vodnému ţivotu. 

Vodu takmer neopúšťajú, s výnimkou obdobia, v kt. hniezdia. Sú to dosť veľké vtáky (asi ako veľké 

kačice), pretiahnutého, masívneho, takmer valcovitého tela, s nohami posunu-tými ďaleko dozadu, 

krátkym chvostom a prstami spojenými plávacou blanou. Výborne plá-vajú pri dosť hlbokom ponore 

tela a znamenite sa ponárajú, pohyb na suchu je ťaţkopádny. Dospelé potáplice sa ţivia výlučne 

rybami. Rozšírené sú v polárnych a sev. oblastiach Euró-py, Ázie a Ameriky. Do radu patria 4 druhy. 

Najmenšia je potáplica malá (Gavia stellata). Hniezdi na malých jazierkach blízko brehu a často 

odletuje na more za potravou. Ďalšou je potáplica stredná (Gavia arctica), kt. hniezdi na väčších 

jezerách sev. Európy a Ázie, sibírske rasy majú biely zobák. V stred. Európe sa zastavujú pri jarnom 

a jesennom ťahu a časť populácie tu na väčších vodách aj zimuje. 

Všetky potáplice sa ozývajú tajuplným smejivým kvílením. Počas 

ťahu sa u nás vyskytuje potáplica veľká (Gavia immer) a potáplica 

malá (Gavia stellata). 

Obr. Gavia immer (potáplica veľká) 

Gaviál indický →krokodíly. 

Gaviscon
®
 – antacídum, kombinovaný prípravok obsahujúci hydroxid hlinitý a uhličitan horečnatý. 

gazela Grandtova – [Gazella grandti] antilopa ţijúca vo vých. Afrike. 

gay bowel syndrome →syndrómy. 

Gayove žľazy – [Gay, Alexander Heinrich, 1842 – 1907, rus. anatóm] glandulae circumana-les. 

Gay-Lussac, Louis Joseph – (1778 St. Léonard – 1850 Paríţ) franc. chemik a fyzik. Študoval v 

Paríţi u C. L. Bertholleta. Pôsobil ako prof. na polytechnike a r. 1802 – 1832 na Sorbonne, neskôr na 

Jardin des Plantes v Pa- ríţi. Zaoberal sa najmä štúdiom vlastností plynov. R. 1802 zistil lineárnu 

závislosť objemu plynu od teploty pri konštantnom tlaku (G.-L-zákon). R. 1804 uskutočnil dva lety 

balónom, pri druhom dosiahol výšku 7016 m. Dokázal, ţe v tejto výške sa intenzita magnetického poľa 

výrazne nemení a ţe vzduch má rovnaké zloţenie ako na povrchu Zeme. R. 1893 formuloval zákon, 

podľa kt. sa plyny spolu zlučujú v jednoduchých objemových pomeroch. (Avogadro a Ampère 

dokázali, ţe sa tieto zákony nevzťahujú na atómy, ale molekuly). R. 1808 spolu s Thénardom izoloval 

bór z kys. boritej, opísal vlastnosti sodíka, draslíka a i. prvkov. Vypracoval komorový spôsob výroby 

kys. sírovej v tzv. G.L-veţi. S F. Aragom pozoroval, ţe prúd vedený slúčkou okolo kusa ţeleza ho 

magnetizuje (prvý elektromagnet). Diela: Dilatation des gazes et vapeurs (1804), Mémoire sur la 

l,analyse de l,air atmosphérique (1804), Mémoire sur la combination des substances gazeuses les 

unes avec les autres (1809), Récherches physico-chimiques (1811). 

Gay-Lussacova rovnica alkoholového kvasenia – (Gay-Lussac, Joseph Louis, 1778 – 1850, franc. 

chemik a fyzik) formulovaná r. 1815: 1 glukóza → 2 CO2 + 2 etanol. 

Gay-Lussacov zákon – [Gay-Lussac, Joseph Louis, 1778 aţ 1850, franc. prírodovedec] →zákony. 

gáza – [arab. gazz surový hodváb] riedka jemná bavlnená tkanina pouţívaná ako obväzový materiál. 

gazaniaxantín →rubixantín. 

Gänslenov hmat – [Gänslen, Friederick J., 1877–1937, amer. chirurg pôsobiaci v Milwaukee] prejav 

reumatoidnej artritídy: bolestivosť základných kĺbov prstov na tlak (napr. podanie rúk) ešte pred 

manifestáciou ostatných klin. príznakov. 

Gärtnerov bacil – [Gärtner, Anton Gustav Hieronymus, 1848 – 1934, nem. bakteriológ] Salmonella 

enteritidis. 



Gärtnerov príznak – [Gärtner, Gustav, 1855–1937, rak. patológ] →príznaky. 

GBG – skr. angl. glycine-rich -glycoprotein, -glykoproteín bohatý na glycín; →komplement. 

GBGáza – skr. angl. glycine-rich -  -glykoproteináza bohatá na glycín. 

GBM – skr. angl. glomerular basal membrane bazálna membrána glomerulov. 

GC – 1. skr. angl. gas chromatography plynová chromatografia; 2. skr. psychol.  Group Cohesiveness, 

psychol. test skupinovej súdrţnosti, morálky pre dospelých. Test obsahuje 5 skóre: uspokojenie z 

individuálnych motívov, uspokojenie z interpersonálnych vzťahov, homogenita postojov, uspokojenie 

z vedúcej úlohy, celkové skóre (Goldman, 1958). 

g-cal. – skr. gramkalória, malá kalória, staršia jednotka tepla; →kalória. 

G-CSF – skr. granulocyte colony-stimulating factor faktor stimulujúci kolónie granulocytov. Je to 

glykoproteín stimulujúci kolónie granulocytov, najmä tvorbu neutrofilov. Viaţe sa na špecifické 

membránové receptory na neutrofiloch a monocytoch, nie však na ostatných bunkách myeloidného 

radu a lymfocytoch. Vyvoláva výrazný vzostup počtu prekurzorov i zrelých neutrofilov v periférnej 

krvi, a to následkom zvýšenej proliferácie a urýchleného zrenia prekurzorov neutrofilov, ako aj 

rýchlejšieho výdaja do periférie. Čas výdaja sa skracuje z obvyklých 5 – 6 d na 1 d. V periférnej krvi 

sa preto zisťujú aj mladšie vývojové štádiá, najmä paličky a metamyelocyty. G-CSF ovplyvňuje aj 

leukocytové funkcie leukocytov. Zvyšuje chemotaxiu a fagocytovú schopnosť, cytotoxickú aktivitu 

závislú od protilátok (ADCC) i schopnosť vnútrobunkového zabíjania fagocytovaných 

mikrooroganizmov (angl. intracellular killing). 

Metionylovaný glykoproteín (r-metHuG-CSF) sa nazýva →filgrastím. Pripravuje sa rekombinantnou 

technikou na kmeni Escherichia coli, do kt. sa vpravila syntetická kópia génu pre prirodzený G-CSF. 

Líši sa od prirodzeného G-CSF prítomnosťou terminálneho metionínu a chýbaním O-glykácie. 

Glykovaná forma rekombinantného G-CSF je lenograstím. Pripravila sa na bunkách ovária 

čínskeho škrečka. Zloţenie aminokyselín je to isté ako v prirodzenom G-CSF. Glykácia zvyšuje 

stabilitu molekuly G-CSF. 

Gc-systém – skr. angl. group specific component, skupinovo-špecifická zloţka sérových 2-proteínov 

(proteín viaţuci vitamín D, skr. VDBP), následok genetického polymorfizmu (hlavné alely sú Gc1 a 

Gc2). Pomocou imunoelektroforézy s heterológnymi precipitujúcimi antisérami sa dajú rozlíšiť tri 

štandardné fenotypy Gc 1–1, Gc 2–1 a Gc 2–2), pomocou izoelektrickej fokusácie v 

polyakrylamidovom gél > 80 Gc-molekulových variantov (podtypov). Gc-systém sa uplatňuje pri 

identifikácii jedincov, napr. pri paternitných sporoch; →sérové skupiny. 

Gd – značka chem. prvku →gadolínium. 

GDDQ – skr. Group Dimensions Descriptions Questionnaire, psychol. dotazník pre skupinové 

dimenzie dospelých. Obsahuje 13 skóre skupinových dimenzií: autonómia, kontrola, flexibilita, 

hedonické ladenie, homogenita, intimita, participácia, permeabilita, polarizácia, moc, stabilita, 

stratifikácia, priľnavosť. 

GDP – skr. guanozíndifosfát. 

Ge – značka chem. prvku →germánium. 

GE – skr. angl. gastroesophageal gastroezofágový 

GEA – skr. gastroenteroanastomóza. 

Gee, Samuel Jones – (1839 –1911) angl. lekár. Po štúdiu na University College Hospital v Londýne 

(1867 – 1861), doktorát získal r. 1865. Spočiatku pôsobil na koţnom oddelení, neskôr ako chirurg 

a pediater, od r. 1866 ako asistent v St. Bartolomew
,
s Hospital. Od r. 1871 prednášal o telesnom 



teple na Royal College of Physicians. R. 1870 sa stal demnoštrátorom a neskôr odborným 

asistentom na ústave patologickej anatómie (1872 – 1878) a internistom. Od r. 1901 bol osobným 

lekárom princa z Walesu. 

Geeho choroba – [Gee, Samuel Jones, 1839 – 1911, angl. lekár] choroba GIT spojená s poruchou 

resorpcie vápnika a tukov, ako aj porušeným metabolizmom gluténovej zloţky gliadínu; infantilná 

forma →celiakie. 

Geeho-Herterova-Heubnerova choroba – [Gee, Samuel Jones, 1839 – 1911, angl. lekár; Herter, 

Christian Archibald, 1865 – 1910, amer. lekár; Heubner, Johann Otto Leonard, 1843 – 1926, nem. 

pediater] infantilná forma celiakovej sprue;  →celiakie. 

Geeho-Thaysenova choroba – [Gee, Samuel Jones, 1839 – 1911, angl. lekár; Thaysen, Thorwald 

Einar Hess, 1843 – 1936, dán. lekár] dospelá forma →celiakie. 

Geelmuydenova metóda →metódy. 

Gefanil
®
– antihypertenzívum; →gefarnát.  

gefarnát – 3,7-diemytl-2,6-oktadienylester kys. 5,9,13-trimetyl-4,8,12-tetradekatriénovej, C27H44O2, Mr 

400,62; antiulcerózum (DA-688
®
, Alsanate

®
, 

Arsanyl
®
, Dixnalate

®
, Gefanil

®
, Gefarnil

®
, Gefarnyl

®
, 

Gefulcer
®
, Osteol

®
, Salanil

®
, Terpanil

®
, Zackal

®
). 

Gefarnát 

 

gefitinib – inhibítor tyrozíkináz, pôsobí na prenios signálu z receptora pre EGF (EGF-R) analogicky 

erlotinibu (Iressa
®
). 

Gefranil
®
 – antihypertenzívum; →gefarnát. 

Gefranyl
®
 – antihypertenzívum; →gefarnát. 

Gefulcer
®
 – antihypertenzívum; →gefarnát. 

gefyrofóbia – [gefyrofóbia] chorobný strach pred prekročením valu, mosta. 

gefyrotoxín – [1R-(1,3a,5a, 6(Z), 9a)]dodekahydro-6-(2-penten-4-ynyl)pyrolo[1,2-a]-chinolín-1-

etanol, C19H29NO, Mr 287,45; materská látka tricyklických perhydrobenzoindoli-

zínových neurotoxínových alkaloidov z koţných sekrétov kolumbijských 

jedovatých ţiab Dendrobates histrionicus a D. occultator, čeľade Dendrobatidae 

(HXT D‹). 

Gefyrotoxín 

 

 

Gegenbaur, Carl – (1826 – 1903) nem. biológ, zoológ a anatóm. Pôsobil ako 

prof. na univerzite v Jene a Heidelbergu. Venoval sa porovnávacej anatómii (najmä stavovcov), 

morfológii a embryológii. Ako jeden z prvých opísal útvar vyvíjajúceho sa oplodneného vajíčka a 

prispel k výskumu mnoţenia a rozvoja medúz. Dielo: Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere (2 zv., 

1898 – 1901), od r. 1875 vydával časopis Morphologisches Jahrbuch.  

Gegenbaurove bunky – [Gegenbaur, Carl, 1826 – 1903, nem.biológ, zoológ a anatóm] osteoblasty. 

Geigelov reflex – [Geigel, Richard, 1859 – 1930, nem. lekár] →reflexy. 



Geiger, Johannes Wilhelm Hans – (1882 Neustadt – 1935 Potsdam) nem. fyzik. Pôsobil ako prof. na 

univerzite v Kiele, Tübingene a na technickej univerzite v Berlíne. Bol ţiakom Rutherforda. Zaoberal 

sa najmä rádioaktivitou a jadrovou fyzikou. R. 1908 určil náboj elektrónu na 4,65.10
-10

 

elektrostatickej jednotky. Spolu s W. Müllerom zostrojil prístroj na registráciu jednotlivých 

ionizujúcich častíc al. fotónov (G.-Müllerov počítač), kt. sa uplatnil pri detekcii ultrafialového, rtg a 

nukleárneho ţiarenia aj v lekárstve. Spolu s J. M. Nuttalom objavil pravidlo, kt. spája konštantu 

rozpadu s energiou -častíc (G.-Nuttatov zákon, 1912), podľa kt. táto energia je tým väčšia, čím 

kratší je polčas rozpadu (teoretický výklad podal r. 1828 G. Gamov). Spolu s E. Marsdenom skúmal 

rozptyl -častíc v tenkých kovových vrstvách a potvrdil Rutherfordovu formulu. Venoval sa aj 

výskumu kozmického ţiarenia. V čase 2. svetovej vojny bol zapojený do vývoja nemeckej jadrovej 

zdrane. Bol odborníkom na rádioaktivitu a kozmické ţiarenie, svoj počítač ionizujúcich častíc 

(kozmické ţiarenie, rádioaktívne ţiarenie) vyvinul v Manchestri, na konci 20. r. ho zdokonalil 

v spolupráci s nem. fyzikom Waltherom Müllerom. Dielo: Messmethoden auf dem Gebiete der 

Radioaktivität (spoluautor W. Mankower, 1930). 

Geigerov-Müllerov počítač – (Geiger, Johannes Wilhelm Hans, 1882 – 1935, nem. fyzik; Müller, 

Walther, nem. fyzik 20. stor.) Geigerova-Müllerova trubica, detektor rádioaktívneho ţiarenia s 

plynovou náplňou. Ide o zariadenie, kt. registruje preletujúce základné častice pomocou prúdového 

impulzu lavíny elektrónov vyvolanej nárazovou ionizáciou. Skladá sa zo sklenej rúrky, v kt. je 

obyčajne zmes argónu a pár alkoholu pod tlakom asi 1 kPa (4), kt. je z vnútornej strany pokovovaná 

(3). Na elektródy sa privádza napätie asi 1000 V. Medzi valcovým obalom detektora a jeho vláknom 

(anódou, 1) je elekt. pole. Nabitá častica (2), kt. vnikla do počítača ionizuje istý počet atómov 

plynovej náplne a cez počítač prejde prúdový impulz, kt. sa registruje. Ionizáciou uvoľnené elektróny 

a ióny (5) sa totiţ urýchľujú elekt. poľom, zráţajú sa s ďalšími atómami plynu, kt. pritom ionizujú tzv. 

nárazovou ionizáciou (dej pri kt. sa 

nosiče náboja v plyne pri nízkom 

tlaku elekt. poľom urýchľujú tak, ţe 

pri zráţkach nastáva ionizácia 

neutrálnych plynových častíc). Takto 

sa rozvinie lavína elektrónov, kt. 

vyvolá v obvode detektora prúdový 

náraz. 

Obr. Geigerov-Müllerov počítač 

 

geissoschizolín – kuran-17-ol, C19H26N2O, Mr 298,41; látka izolovaná z kôry stromu Geissospermum 

vellosii Allem. (Apocyanaceae). 

Geissoschizolín 

 

 

 

geissospermín – (16R,19E)-19,20-didehydro-16-[(10a,13a,21a)-23-deoxy-21,23-dihydro-11-oxa-

12,14-sekostrychnidín-10-yl]korynán-17-ovej, C40H48N4O3, Mr 632,82. 

Látka izolovaná z kôry stromu Geissospermum vellosii Allem. 

(Apocyanaceae).  

Geissospermín 

 



 

 

 

gél – koloidná (disperzná) sústava, kt. má súvislé (koherentné, spojité) nielen dispergujúce prostredie 

dispergujúcu fázu (ţelatína–voda), ale aj dispergované koloidné častice (bikoherentná sústava). 

Stuhnutý koloidný rozt. utvárajúci rôsolovitú hmotu. G. majú široké vyuţitie vo farm. ako vehikulá 

miestne aplikovaných liečiv technickej praxi, prírodné g. sú podstatou všetkých mechanicky pevných 

tkanív ţivých organizmov. Vo farm. sa ako g. označujú viskózne, transparentné systémy tvorené 

liečivom, gélotvornou makromolekulovou látkou a dispergujúcim prostredím. V potravinárstve a 

kozmetike sa nazývajú ţelé (z franc. gelée).V laboratóriu sa g. z agarózy al. polyakrylamidu pouţíva 

na elektroforézu (bielkovín, nukleových kys.). 

Ku g. patria aj niekt. lieky pripravené z anorg. zlúč., napr. koloidného fosforečnanu hlinitého (napr. 

Gasterin Slovakofarma antacídum na báze xantánového polyméru a citrusového pektínu), g., v kt. je 

z dôvodov rozpustnosti liečiva kvapalnou zloţkou alkohol (alkogély), g. s prostredím oleja al. inej 

lipofilnej kvapaliny (lipogély). Osobitným typom g. sú lipozómové gély (napr. Pevaryl Lipogel 

Cilag). 

Dispergujúcim prostredím g. vo farm. je najčastejšie kvapalina (lyogély, v prípade vody hydrogély), 

v kt. sú koloidné častice pospájané priamo al. cez molekuly kvapaliny a ióny rozp. látok tak, ţe tvoria 

vnútri kvapaliny súvislú priestorovú sieť. Vnútornou sieťou sa g. spevní a nadobúda určité vlastnosti 

tuhých látok.  

Mnoţstvo koloidných rozt. al. sólov prechodne gélovatie uţ státím a vzniknutý g. moţno opäť 

mechanicky roztrepať na kvapalný systém (vodná suspenzia bentonitu), čo sa označuje ako 

tixopraxia.  

Iné g. sa pripravujú koaguláciou, zmenou teploty al. skoncentrovaním koloidných rozt. a só-lov, 

napučiavaním xerogélov a polymérnych látok vhodným rozpúšťadlom. G. vznikajúce zo sólov 

fázových koloidov majú pritom takisto vlastnosti nestálych viacfázových systémov, g. 

z molekulových koloidov (makromolekulových látok) a polokoloidov bývajú jednofázové systémy 

(ţelatína, pektíny – slizy). Pri nestálych viacfázových g. sa pozoruje samovoľné vylučovanie 

kvapaliny (syneréza). Dokonalým odstránením dispergujúcej kvapaliny vznikne z g. xerogél, 

charakter xerogélov majú aj koloidné rozt. a biol. preparáty vysušené mrazovou sublimáciou.  

Nevratné krehké xerogély fázových koloidov (silikagél, vysušený g. hydroxidu hlinitého ap.) sú pre 

svoju poréznu štruktúru dobrými adsorbentmi, pohlcujú pary a kvapaliny, ale nevracajú sa pritom na 

pôvodný lyogél al. lyosól. Naproti tomu vratné elastické 

xerogély molekulových koloidov – ţelatíny, pektínov, 

dextránu ap. pohlcovaním vody al. vodnej pary 

napučiavajú, t. j. zväčšujú svoj objem a prechádzajú 

postupne na lyogél aţ koloidný rozt. 

Obr. Typy štruktúr gélov. 1 – nerozvetvené vláknité molekuly; 2 

– vláknité molekuly s viacerými väzbovými miestami; 3 – molekuly 

asociované vo zväzkoch; 4 – laminárne častice; 5 – ihlicová 

štruktúra z podlhovastých častíc; 6 – častice steroidu 

 

Napučiavanie je charakteristické pre g. a rozt. molekulových koloidov, tlak napučiavania je výraznou 

zloţkou ich onkotického tlaku. V silne napučaných g. prebieha difúzia rozp. látok podobne ako v 



kvapalinách, na tomto princípe sa gélovou permeačnou chromatografiou (GPG) separujú a určujú 

látky podľa veľkosti molekúl. 

Hydrogély sa ako lieková forma pouţívajú pre svoj chladivý účinok podmienený vysokým obsahom 

vody, dobrú roztierateľnosť a zmývateľnosť vodou. Sú základmi, kt. dobre znáša koţa a sliznice a 

uvoľňujú do nich liečivo. Svojou viskozitou umoţňujú udrţovať zásoby liečiv v transdermálnych 

systémoch a môţu byť nosičom, z kt. liečivo preniká do koţe rýchlejšie ako z hydromasti a 

hydrokrémov, ako aj lipozómových prípravkov. 

Gélotvornými látkami v hydrogéloch boli pôvodne prírodné produkty, ako tragant, pektín, karagén, 

xantánová guma, škrob, neskôr pribudli polosyntetické étery celulózy a alginan sodný so 

syntetickými polymérmi kys. akrylovej a polyvinylalkoholy. Typický hydrogél obsahuje okrem liečiva 

napučiavaciu makromolekulovú látku, vodu, zvláčňovadlo a konzer-vant. Zvláčňovadlom býva 

glycerín, propylénglykol, koncentrovaný rozt. sorbitolu v mnoţ-stve 5 – 20 %. Jeho úlohou je 

obmedziť vysychanie gélu. Konzervant zabraňuje mikróbiovej kontaminácii a príp. rozpadu gélovej 

štruktúry. 

Z gélotvorných látok sa v súčasnosti najviac pouţívajú étery celulózy a polyakryláty.  

Étery celulózy vznikajú cielenou alkyláciou hydroxyskupín natívnej celulózy, kt. takto stráca moţnosť 

spojenia reťazcov vodíkovými väzbami a stáva sa rozp. Sú to metylcelulóza (MC, Metholosum), 

hydroxyetylcelulóza (HEC), hydroxypropylcelulóza (HPC) a hydroxypropylmetylcelulóza (HPMC, 

Hydromellosum) a sodná soľ karboxymetylcelulózy (NaCMC, Carmellosum natricum). Pokiaľ je pri 

názve pripojený číselný údaj, vzťahuje sa na viskozitu gélu.  

Jednotlivé produkty sa líšia spôsobom alkylácie, počtom substituovaných hydroxyskupín, počtom D-

glukopyranózových jednotiek v polyméri, kt. sa prejavuje v priemernej Mr. Tieto odlišnosti ovplyvňujú 

ich schopnosť zvyšovať viskozitu vodných rozt. a tvoriť gély. Étery celulózy sú neiónové, a preto 

málo reaktívne zlúč., kt. sa dobre znášajú s väčšinou liečiv.  

G. celulózových derivátov nebývajú vţdy úplne transparentné, lebo niekt. ich gélotvorné látky 

obsahujú aj celulózové vlákna. Preto sa uprednostňujú polyakrylátové g. 

Polyakryláty (karboméry, napr. Carbopol 934
®
) sú aniónové polyméry kys. akrylovej. Vznikajú 

neutralizáciou suspenzie vo vode (1 – 2 %) anorg. al. org. zásadou (hydroxidom sodným, 

trietanolamínom, diizopropanolom al. zásadité liečivá, kt. má g. obsahovať, napr. lidokaín, efedrín). 

Vo forme g. sa pouţívajú rozličné dermatologiká, nesteroidové antireumatiká (napr. Veral
®
 gel, 

Reumador
®
), antiflogistiká a lokálne venofarmaká (napr. Yellon

®
 gel), gynekologiká a stomatologiká. 

V oftalmol. sa pouţívajú g. bez liečiva, napr. pri substitučnej th. xeroftalmie, ako aj g. obsahujúce 

liečivá (napr. pantenol), pričom ich vyššia viskozita sa vyuţíva na predĺţenie kontaktu prípravku s 

okom. Niekt. g. pouţívané napr. v urológii obsahujú anestetiká a antiseptiká. Antivirotikum Lakinal
®
 

gel a dermatologikum Florsalmin
®
 pouţívaný v th. akne obsahujú fytofarmaká. Vo forme g. sa 

pripravujú aj masáţne prostriedky na miestne prekrvenie, tlmenie bolesti a odstránenie únavy svalov 

(Yven
®
 gel a Yven H

®
 gel).  

Gelargin
®
 gel (Léčiva) – Fluocinoloni acetonidum 6,25 mg v 25 g gélu; dermatologikum, kortikoid 

pouţívaný v th. dermatitis seborrhoica, seborrhoea, psoriasis; →fluocinolón. Gélový základ: 

Propylenglycolum, Ethanolum, Methylparabenum, Propylparabenum, Carbomerum 940, Trolaminum 

Dinatrii edatas dihydricus, Acidum citricum, Aqua purificata.  

gelasma, tis, n. – [g. gelán smiať sa] krčovitý smiech ako nutkavé konanie pri niekt. duševných 

chorobách. 

Gelaspon
®
 ţelatínová huba (Ankerpharm) – Spongia gelatini absorbenda sterile (Gelatina 100 mg) v 

1 hubke. 



gelastický – týkajúci sa smiechu, sprevádzaný smiechom. Napr. gelastická epilepsia je sprevádzaná 

záchvatmi smiechu.  

gelatinum, i, n. – [l. gelare mraziť] →želatína. 

Gelatinum animale – ţelatína, biely glej. 

Gelatinum glycerinatum – glycerínový rôsol. 

Gelatinum zinci – zinkový rôsol. 

Gelatineau, Jean Baptist E. – (1837 – 1906) franc. lekár. Podľa neho a brnenského rodáka E. 

Redlicha sa nazýva Gelatineauov-Redlichov syndróm; →narkolepsia. 

Gelatinenkapseln (131I)
®
 cps. (Zentralinstitut für Kernforschung Dresden) – Natrii iodidum (

131
I) 37-

3700 MBq + Natrii phosphas 50 – 200 mg v 1 tob.; rádionuklidové terapeutikum. 

gelatinosus, a, um – [l. gelare zmraziť] ţelatínový, rôsolovitý. 

gelatum, i, n. – [l.] gél, koloidný rozt. rôsolovitej povahy.  

Gelatum acidi silici – gél kys. kremičitej. 

geleolepsia, ae, f. – záchvat smiechu, zjavuje sa pri epilepsii al. narkolepsii (tu môţe vyvolať náhlu 

stratu svalového tonusu, tzv. geleoplégiu). 

geleoplegia,a ae, f. – [g. gelao smiať sa + g. plégé ranal.] záchvat smiechu, zjavuje sa pri epilepsii al. 

narkolepsii (tu môţe vyvolať náhlu stratu svalového tonusu, tzv. geleoplégiu). 

gelidus, a, um – [l.] studený, ľadový, stuhnutý. 

geleofyzická dysplázia – autozómovo recesívne dedičná lyzozómová tezaurizmóza charakterizovaná 

osobitnou fyziognómiou; →dysplasia geleophysica.  

geleopsia, geleoplegia, ae, f. – [l. gelan smiať sa + g. lépsis napadnutie, záchvat + g. plégé rana] 

kŕčovitý záchvat smiechu spojený s náhlym zdesením al. inými afektmi.  

geleotripsia, ae, f. – [g. gelare mraziť + g. tripsis trenie] masáţ s cieľom uvoľniť stuhnuté svalstvo. 

Gelidium amansii Lamx. (Gelidiaceae) – agar-agar, červená riasa. Droga: agar (syn. agar-agar), 

karagenín a celan. Červené riasy obsahujú asi 95 % polysacharidov čiastočne esterifikovaných kys. 

sírovou. Obsah síry sa pohybuje v rozpätí 0,5 – 5 %. Agar má dve zloţky – agarózu a agaropektín. 

Agaróza má lineárne usporiadané zvyšky D-galaktózy a anhydro-L-galaktózy; agaropektín tvoria D-

galaktózy esterifikované kys. sírovou. Ďalej sa v ňom nachádzajú zvyšky látok bielkovinového 

charakteru, kt. ostali po predchádzajúcom umelom odstraňovaní rias. 

Agar je mierne laxatívum a diuretikum. Vo vodnom rozt. napučiava a zväčšuje svoj objem (číslo 

napúčavosti je > 20). Po poţití zväčšuje náplň čreva, a tým zvyšuje peristaltiku a zlepšuje 

vyprázdňovanie stolice. Odporúča sa ako laxatívum v dávke 1 kávovej lyţičky napučaného agaru 

pred spaním. Niekedy sa kombinuje s Extractum frangulae. Pouţíva sa v dietetike, cukrovinárstve a 

potravinárstve. V galenickej farmácii sa pouţíva ako emulgátor a stabilizátor niekt. dvojfázových 

tekutých prípravkov; tvorí hlavnú súčasť hydrofilných masťových a čapíkových zák ladov. V 

mikrobiológii sa vyuţíva pri príprave bakteriol. ţivných pôd. Do čeľade Gelidiaceae patrí aj ďalšia 

červená riasa, Gelidium cartillagineaum Gaill. 

Gelifundol
®
 inf. (Biotest) – Oxypolygelatinum 55 g + Natrii chloridum 5,84 g + Natrii 

hydrogencarbonas 2,52 + Natrii calcii edetas 19 g + Calcii chloridum 70 mg v 1000 ml rozt. na 

infúziu; infundabilium. Ide o koloidný náhradný rozt. na báze oxypolyţelatíny s obsahom iónov bez 

draslíka; plazmatický biol. t0,5 je 4,4 h.  



Indikácie – hypovolémia, veľká strata krvi, šok rozličného pôvodu. Doplnenie objemu krvi na 

začiatku anestézie prednostne u osôb s alergickou dispozíciou a zvýšenou bronchomotorikou. 

Reologický a expanderový účinok sa nevyrovná dextránu 40. 

Kontraindikácie – hyperosmolálny stav, nedostatočnosť obličiek s anúriou. Opatrnosť je ţia-duca pri 

náhrade strát u pacientov s kongestívnou srdcovou nedostatočnosťou a hypertenziou. 

Nežiaduce účinky – prechodný erytém. Pri náhradách > 20 % objemu krvi je zníţená krvná 

zráţavosť. 

Dávkovanie – pri náhlej strate krvi aţ 1000 – 1500 ml za trvalej kontroly obehových para-metrov: 

TK, centrálneho ţilového TK a diurézy. U detí sa podáva aţ 30 ml/kg. Podanie pretlakom do 

dosiahnutia hraničného TK pokračuje pomalšou infúziou na stabilizáciu TK individuálnou rýchlosťou. 

Na začiatku anestézie sa stabilizuje TK po infúzii 250 ml v prie-behu 10 – 15 min. 

Gélineauova choroba – [Gelineau, Jean Baptiste Édouard, 1837 – 1906, franc. neurológ] →choroby. 

Gellého sluchová skúška – [Gellé, Marie Ernst, 1834 – 1923, paríţsky otológ] – ladičková skúška 

sluchu, kt. sa pouiţíva pri podozrení na otosklerózu. Porovnáva sa vnem zvuku ladičky priloţenej na 

lebke pri otvorenom vzvukovode a po zvýšení tlaku vo zvukovode Pollitzerovým balónikom (fixácia 

bubienka), kešd zdravé ucho počuje tón slabšie. Keď sa nezmení vnem v postihnutom uchu, svedčí 

to o nepohyblivosti sluchových kostičiek; →testy. 

Gell-Mann, Murray – (*1929 New York) amer. fyzik. Pôsobil na univerzite v Princetone a Chicagu, od 

r. 1956 ako prof. teoretickej fyziky na Kalifornskom technologickom inštitúte v Pasadene. Podobne 

ako kedysi Mendelejev utvoril periodickú sústavu častíc usporiadaných podľa veľkosti energie. R. 

1969 dostal Nobelovu cenu za fyziku za výskumné úsilie a objavy v oblasti klasifikácie základných 

častíc a ich interakcií. Dielo: The Eightfold Way (spoluautor Y. Newman, 1964). 

gelolepsia, ae, f. – [g. gelos smiech + g. lepsis záchvat] záchvat smiechu; →kataplexia. 

geloplegia, ae, f. – [g. gelos smiech + g. plégé ochrnutie] iktus vzniknutý počas smiechu; 

→kataplexia. 

gélová filtrácia – chromatografia na molekulových sitách. Pouţíva sa na stanovenie Mr bielkovín a i. 

látok. Gél s náleţitou veľkosťou pórov sa pripravuje z perličiek al. granúl zosieťovaného dextránu, 

agarózy al. polyakrylamidu. Analýza sa uskutočňuje kolónovou al. tenkovrstvou chromatografiou. 

Častice gélu obsahujú póry definovanej veľkosti. Rozpúšťadlo, soli a i. nízkomolekulové materiály 

vstupujú do týchto pórov a prenikajú do gélových častíc, veľké makromolekuly sa však vylučujú a 

môţu len migrovať v rozpúšťadle medzi gélovými časticami. G. f. je nenáročná, nenákladná a rýchla 

metóda, najmä jej tenkovrstvový variant. Parametrom stanovenia Mr je pomer elučného objemu Ve 

Ve proteínu a vylučovací objem Vo (pórovitosť, mŕtvy objem, t. j. objem intersticiálnej tekutiny medzi 

gélovými časticami, kt. sa rovná elučnému objemu látky, úplne vylučovanej z gélu). Pri 

tenkovrstvovej metóde sa porovnáva prekonaná vzdialenosť na gélovej platni so vzdialenosťou 

štandardov. Pomocou štandardov proteínov sa zhotovuje kalibračná krivka, na kt. sa na os y vynáša 

Ve, na os x log Mr al. Ve/Vo proti log Mr. V závislosti od druhu gélu sa dá určovať Mr proteínov v 

rozpätí 500 aţ niekoľko miliónov s presnosťou 5 – 10 %. Dá sa ňou stanovovať aj Mr podjednotiek 

bielkovín; gél pozostáva zo zosieťovaného dextránu al. agarózy a je v rovnováhe s disociujúcim 

médiom obsahujúcim 0,1 – 1 % dodecylsulfátu al. 4 aţ 6 mol guanidínchloridu. Analytické rozpätie 

Mr je obmedzené na 5000 – 70 000.  

gelsemin – C20H22N2O2, alkaloid z koreňa al. podzemku rastliny Genselmium sempervirens (L.( AIt. 

(Loganiaceae). Pôsobí ako mierne stimulans CNS s toxickými neţiaducimi účinkami vrátane 

diplopie a svalovej sklabosti  môţe vyvolať zastavenie dýchania. 



gelsolín – proteín viaţuci aktín, kt. podmieňujepolymerizáciu asktínu a pri vysokej koncentrácii 

spevňuje aktínové vlákna. Viaţe tieţ fosfatidylinozitolbisdfosfát, viaţuci organizáciu aktínu a prevod 

signálu; por. profilíén. 

Gelatbs
®
 – ergokalciferol. 

gelu, us, n. – [l.] mráz.  

Gelusil Lac
®
 tbl. (Gödecke) – Simaldratum 500 mg + Lac desapidatum 300 mg v tbl.; antacídum; 

→silmaldrát. 1 mg magnéziumtrisilikátu viaţe aţ 150 ml 0,1 mol HCl. Nenastáva však neutrálna al. 

alkalická reakcia v ţalúdku, nevzniká preto reaktívna hypersekrécia. V ţalúdku vzniká 

mangéziumchlorid a kys. kremičitá, kt. má výrazné adsorpčné a tlmivé účinky na organické kys., 

toxické látky a produkty kvasenia. Mliečna bielkovina amfotérnym účinkom viaţe prebytočnú kys. 

chlorovodíkovú.  

Indikácie – symptomatikum na tlmenie ťaţkostí spojených s hyperaciditou: bolesti v epigastriu, 

pyróza, kyslá regurgitácia. Tlmenie bolestí pri peptickom vrede a pyróze pri refluxnej ezofagitíde, 

kým nenastúpi účinok iného, základného lieku. 

Kontraindikácie – renálna insuficiencia, najmä v dlhodobej aplikácii. Vzhľadom na vyšší obsah 

sodíka je ţiaduca opatrnosť pri stavoch vyţadujúcich jeho reštrinkciu. 

Nežiaduce účinky – veľmi dobre sa toleruje. 

Interakcie – môţe obmedziť resorpciu rozličných, súčasne podávaných liekov. Nemá sa podávať 

súčasne s antacídom, najlepšie s 1 – 2 h odstupom. 

Dávkovanie – 1 – 2 tbl. pri ťaţkostiach, aţ 6 – 8-krát/d medzi 2 jedlami. 

Gelusil Liquid
®
 susp. (Gödecke) – Simaldratum 172 mg v 1 ml suspenzie; antacídum; →silmaldrát. 

gelzemín – C20H22N2O2, Mr 322,40; alkaloid, stimulans CNS získaný z koreňa a oddenka ţltého 

jazmínu Gelsemium sempervirens (L.) Alt. (Loganiaceae). K jeho 

ďalším obsahovým látkam patrí gelzemoidín, kys. gelzemová, 

skopletín, prchavé oleje a ţivica. Má neţiaduce účinky vrátane diplopie 

a svalovej sklabosti; môţe vyvolať zastavenie dýchania. 

Gelzemín 

gemeli, orum, m. – [l. gemellus dvojitý, dvojnásobný] dvojčatá. 

gemeІiógia – [l. gemelli dvojčatá + g. logos náuka] štúdium dvojčiat, jedna z metód genetiky človeka. 

gemellipara, ae, f. – [l. gemellus dvojitý + l. parere rodiť] ţena, kt. porodila dvojčatá. 

gemellus, a, um – [l.] dvojitý, dvojnásobný. 

gemeprost – 11,15-dihydroxy-16-16-dimetyl-9-oxoprosta-2,13-dienovej, C23H38O5, Mr 284,47; analóg 

prostaglandínu E1, abortívum, oxytocikum (Ono 802
®
, Cergem

®
, 

Cervagem
®
, Cervageme

®
). 

Gemeprost 

 

gemfibrozil – Gemfibrozilum, kys. 5-(2,5-dimetylfenoxy)-2,2-dimetylpentánová, C15H22O3, Mr 250,35; 

derivát kys. xylyloxyvaleriánovej, antihyperlipoproteinemikum. G. zniţuje zvýšené plazmatické 

hodnoty cholesterolu (celkového i viazaného v LDL a VLDL), triacylglycerolov a zvyšuje hodnoty 

HDL-cholesterolu. Mechanizmus účinku g. nie je úplne objasnený, pôsobí v neskorých fázach 

syntézy lipidov. Redukuje vychytávanie karboxylových kys. pečeňou, a tým syntézu 

triacylglycerolov. Inhibuje syntézu apoproteínu B, kt. je súčasťou VLDL, a tým tvorbu VLDL a 



cirkulujúceho LDL. Pri th. g. zreteľne klesá aktivita HMG-CoA-

reduktázy, kľúčového enzýmu syntézy cholesterolu. Pôsobí aj u 

fajčiarov, jeho účinok neovplyvňujú antihypertenzíva. 

Gemfibrozil 

 

Po podaní p. o. sa rýchlo a úplne resorbuje. Relat. biol. dostupnosť je v porovnaní s orálnym rozt. 

skoro rovnaká. Max. plazmatická koncentrácia sa dosahuje za 1 – 2 h po podaní. Viaţe sa na 

plazmatické bielkoviny (asi 95 %). Max. hodnoty v tkanivách sa dosahujú za 1 – 2 h, vyššie 

koncentrácie sú v pečeni a obličkách. Intenzívne sa metabolizuje v pečeni, vylučuje sa obličkami (70 

%) a stolicou (6 %). Biol. t0,5 je asi 1 – 5 h. Po opakovanej aplikácii sa v tele nekumuluje. 

Indikácie – ťaţké prim. hypercholesterolémie (hodnoty cholesterolu > 7,0 mmol/l) a hypertri-

acylglycerolémie (> 2,85 mmol/l), ako aj kombinované formy, kt. dostatočne nereagujú na úpravu 

ţivotosprávy; ťaţké sek. hypertriacylglycerolémie, kt. neustupujú ani pri dôslednej th. základného 

ochorenia (diabetes mellitus, dna ap.). 

Kontraindikácie – precitlivelosť na g., hepatopatie s výnimkou steatózy pečene, kt. sprievodným 

javom je hypertriacylglycerolémia (najčastejšie hyperlipoproteinémia typu II–V podľa Fredriksona; 

cholecystopatie s cholelitiázou al. bez nej, ťaţké poruchy obličiek, gravidita a laktácia. 

Nežiaduce účinky – poruchy GIT (nechuť do jedenia, nevoľnosť, vracanie a hnačka), väčšinou 

prechodného rázu, zriedka bolesti hlavy, koţné reakcie, neostré videnie. Na začiatku th. sa môţe 

mierne zníţiť hodnota hematokritu a krvných elementov. Pri obličkovej nedosta-točnosti sa môţe 

zvyšovať kreatininémia. V dôsledku toxického poškodenia svalstva sa zvy-šuje aktivita transferáz a 

CK, čo sa prejavuje bolesťami končatín a svalovou slabosťou. Väčšina týchto účinkov po prerušení 

th. vymizne. 

Interakcie – g. môţe zvýšiť účinok antikoagulancií kumarínového typu, takţe ich dávku treba na 

začiatku th. zníţiť o 30 – 50 % a postupne upravovať. Zvyšuje aj účinok antivitaminov K 

a perorálnych antidiabetík sulfonylmočovinového typu. Treba zváţiť aj súčasné pouţívanie 

hormónovej antikoncepcie. Pri súčasnom podávaní g. a prípravkov s obsahom lovastatínu se môţe 

vyskytnúť ťaţká myopatia s výrazným zvýšením CK a myoglobinúriou. 

Dávkovanie – obvykle sa podáva 900 mg/d večer, v ťaţších prípadoch 450 mg ráno a 900 mg večer. 

Počas th. sa má venovať pozornosť aj diéte, primeranej telesnej aktivite a th. ostatných ochorení 

(metabolickým a i.). Dávku treba zníţiť pri hypalbuminémii. G. sa uţíva dlhodobo. Ak pri 

opakovaných kontrolách nenastane do 3 mes. dostatatočný pokles lipidov v krvi (pokles celkových 

lipidov o 10 % a triglyceridov o 20 %), neodporúča sa pokračovať v th. 

Prípravky – CI-719
®
, Decrelip

®
, Gevilon

®
 tbl. obd., Ipolipid

®
 cps., Lipozid

®
, Lipur

®
, Lopid

®
. 

geminatio, onis, f. – [l. geminare zdvojovať] geminácia, zdvojenie. 

gemini, orum, m. – [l.] dvojčatá. 

Gemini biamniati bichoriati – dizygotné, dvojvajcové dvojčatá s dvoma placentami a dvoma 

chóriami. 

Gemini monochoriati – monozygotné, jednovajcové dvojčatá vznikajúce z jedného vajíčka 

oplodeného jednou spermiou. 

geminus, a, um – [l. geminare zdvojovať] spolu narodený, zdvojený. 

gemma, tis, n. – [l.] pupeň, zárodok. 



gemmangioma, tis, n. – [l. gemma pupeň + g. angeion cieva + -oma bujnenie] gemangióm, nádor z 

cievnych zárodkových buniek. 

gemmatio, onis, f. – [l. gemma pupeň] gemácia, opučanie, druh nepohlavného rozmnoţova-nia, keď 

materská bunka sa nerozdelí priamym delením, ale utvorí výbeţok (pupeň), kt. sa zväčšuje aţ sa 

osamostatní. 

gén – fragment nukleovej kys., kt. pozostáva z ~ 3000 zákl. jednotiek s veľkou informačnou hodnotou. 

Je to zákl. funkčná genet. jednotka, kt. sa vyznačuje fenotypovým prejavom. G. sú molekulovým 

predpokladom dedičných znakov. Tvoria ich molekuly kys. deoxynukleovej (→DNA) špecificky 

usporiadané tak, ţe nesú informácie o utvorení biochemických znakov organizmu (genet. 

informácie). Úsek vláknovej makromolekuly DNA, kt. nesie úplnú gen. informáciu pre jeden znak, sa 

nazýva g. pre tento znak (napr. g. kódujúci ťaţký reťazec imunoglobulínov).   

Kaţdý g. obsahuje informáciu pre konkrétnu formu (kvalitu) príslušného znaku. Tak ako znaky aj g. 

môţu existovať v rozličných formách, z kt. kaţdá nesie informáciu pre príslušnú formu znaku. 

Konkrétna forma g. sa nazýva jeho alela. Niekt. g. sa vyskytujú v rozličných alelách. Napr. pri g. pre 

farbu očí drozofily obyčajnej (Drosophila melanogaster) najčastejšia alela vyvoláva farbu 

karmínovočervenú, iná alela bielu.  

Súbor všetkých dedičných vlôh org. tak ako sa uňho vyskytujú v konkrétnych formách, alelách, 

nazýva sa jeho →genotyp. Súbor všetkých génov v jednej bunke sa zvyčajne nazýva →genóm, kt. 

je podkladom genotypu celého org. Pri jednobunkových org. sú pojmy genotyp a genóm synonymá. 

Kvalit. znaky, kt. sa jedince toho istého druhu navzájom nápadne líšia, sú zvyčajne pod-mienené 

malým počtom génov, najčastejšie jediným génom. Kaţdý takýto gén má však veľký fenotypový 

účinok (g. veľkého účinku). Príkladom sú krvné skupiny. Vplyv vonkajšieho prostredia má tu len 

malý význam. Kvalit. znakov má však org. len málo. 

Nositeľom (signálom) gen. informácie je →DNA; výnimkou sú len RNA-vírusy, kde túto funkciu 

vykonáva RNA. Informácie na utváranie všetkých dedičných znakov org. sú zapísané v prim. 

štruktúre jeho nukleovej kys., najmä DNA. Pred kaţdým mitotickým delením buniek nastáva 

zdvojenie molekúl DNA a počas delenia prechádzajú obidve takto vzniknuté kópie do dcérskych 

buniek. Kaţdá dcérska bunka dostáva teda pri kaţdom delení tie isté molekuly DNA, aké mala 

materská bunka. Zdvojenie molekúl DNA a prechod novovzniknutých kópií do dcérskych buniek org. 

pri kaţdej mitóze súčasne zabezpečujú, ţe do všetkých dcérskych buniek org. sa prenášajú rovnaké 

gen. informácie. Keďţe sa tento princíp uplatňuje aj pri meiotickom – redukčnom delení, kt. vznikajú 

pohlavné bunky, zabezpečuje sa prenos rodičovských gen. informácií do nového jedinca aj pri 

pohlavnom rozmnoţovaní. 

G. je úsek DNA kódujúci jediný polypeptidový reťazec (štruktúrny gén), transferovej al. ribo-

zómovej RNA al. sekvenciu, kt. rozpoznáva al. s kt. interaguje regulačný proteín (regulačný gén). 

Štruktúrny g. je identický s cistrónom. V prokaryotoch cistrón často predstavuje jediná regulačná 

jednotka, operón, kým v eukaryotoch je sekvencia kódujúce sekvenciu aminokyselín (exóny) často 

prerušená sekvenciami nekódujúcimi sekvenciu aminokyselín (intróny), kt. sa excidujú v priebehu 

posttranskripčnej modifikácie (tzv. rozštiepené g., split genes).  

Gen. informácie zapísané v lineárnej štruktúre molekuly DNA sú ,,zašifrované“ podľa istého kľúča, 

tzv. gen. kódu. Pre kaţdý kód sa pouţíva sústava symbolov pozostávajúca zo štyroch písmen 

abecedy – A (adenín), T (tymín), C (cytozín), G (guanín). V jednom vlákne (jednej molekule) DNA 

môţe byť za sebou uloţených viac g. Preto začiatok aj koniec kaţdého z ich je jasne vymedzený 

špecifickými trojicami za sebou nasledujúcich nukleotidov – tripletov, pričom triplet TAC signalizuje 

začiatok g. a triplet ATT, ATC al. ACT jeho koniec.  



Kaţdý triplet leţiaci medzi signálom pre začiatok a koniec g. kóduje gen. informáciu, kt. sa i s nimi 

prepisuje do doplnkového (komplementárneho) tripletu nukleotidov (báz) RNA. Na tzv. štruktúrnych 

g. určuje triplet zaradenie jednej špecifickej aminokyseliny do určitého peptidového reťazca. 

Štruktúrny g. ako celok totiţ nesie úplnú genetickú informáciu pre poradie (prim. štruktúru) 

aminokyselín určitého polypeptidového reťazca, a tým prim. štruktúru bielkovín. Triplet (v DNA al. 

mRNA) určujúci zaradenie jednej aminokyseliny sa nazýva kodón. Takmer kaţdá aminokyselina 

môţe byť kódovaná viacerými podobnými kodónmi. Napr. fenylalanín kódujú v DNA kodóny AAA a 

AAG; serín kodóny AGA, AGG, AGT a AGC, ale aj TCA a TCG atď. Ak poznáme kodón, vieme, kt. 

aminokyselinu kóduje, no ak poznáme aminokyselinu, nevieme, ktorým z viacerých moţných 

kodónov je kódovaná. 

G. sa vyskytuje v týchto funkčných formách: 1. Štruktúrne gény – úsek reťazca DNA al. RNA (len 

pri RNA-vírusoch), kt. kóduje prim. štruktúru jedného polypeptidového reťazca ako translačného 

produktu; ich dĺţka býva rozličná, v priemere 1000 párov nukleotidov, Mr 6.10
5
 a dĺţka asi 26 nm). 2. 

Regulačné gény – úsek reťazca DNA (pri DNA-vírusoch, prokarytoch a eukaryotoch) al. reťazca 

RNA (pri RNA-vírusoch) plniaci regulačnú funkciu, kt. sa rozpo-znáva špecifickým proteínom 

signalizujúcim začiatok al. zastavenie určitého molekulového deja, napr. transkripcie, translácie ap.; 

v tomto zmysle sa obyčajne označuje ako regulačná oblasť. Zúčastňujú sa na regulácii aktivity iných 

génov). 3. Gény pre RNA – úsek reťazca DNA prepisovaný do prim. štruktúry tRNA al. rRNA, príp. 

ďalších druhov RNA, kt. nie sú určené na transláciu; kódujú poradie nukleotidov v molekulách tRNA 

a rRNA, kt. neprenášajú genetickú informáciu ďalej do štruktúry peptidových reťazcov.  

Niekt. autori vynímajú z definície g. regulačné oblasti, iní autori naopak stotoţňujú g. s úsekom na 

reťazci DNA zahrňujúcim celú transkripčnú jednotku vrátane regulačných oblastí; v tomto zmysle by 

pri prokaryotoch celý operón a jeho regulačné oblasti predstavovali jeden g. Niekt. autori pokladajú 

regulačné oblasti (napr. promotor, operátor) za súčasť prvého g. transkripčnej jednotky al. 

posledného g. (napr. terminátor). 

V kaţdej bunke sa väčšina g. nachádza v jadrových chromozómoch, len menšia časť g. je uloţená 

mimo jadra; v eukaryotických bunkách v niekt. organelách a v prokaryotických bunkách v 

plazmidoch. V jadrových chromozómoch sú g. (jadrový genóm), kt. majú pre bunku a org. zásadný 

význam. Iba g. jadrových chromozómov sa totiţ pred bunkovým delením celkom presne replikujú, a 

teda iba tieto g. sa celkom presne a pravidelne prenášajú do dcérskych buniek, a tak do 

nasledujúcich generácií.  

Mimojadrové g., kt. nositeľmi sú taktieţ molekuly DNA sú uloţené v chromozómoch iných organel 

(napr. mitochondriách) al. voľne v cytoplazme. Sú to vţdy kruhové chromozómy prokaryotického 

typu. Mimojadrové g. väčšinou kopírujú informácie pre doplnkové funkcie buniek al. org., napr. pre 

funkcie významné len za istých ţivotných okolností. Napr. v cytoplazmatickej DNA nálevníka 

črievičky (Paramecium aurelia) je zakódovaná schopnosť utvárať toxický proteín paramecín, kt. 

usmrcuje prvoky toho istého druhu netvoriace paramecín. Niekt. mimojadrové g. kódujú veľmi 

dôleţité informácie, napr. g. pre syntézu chlorofylu uloţené v chloroplastoch. Mimojadrové g. sa 

neprenášajú do ďalšej generácie tak presne a koordinovane ako jadrové g. Preto sa v bunkách 

vyskytujú v rozličných počtoch kópií. 

Prenos g. z materskej bunky do obidvoch dcérskych buniek pri bunkovom delení sa zabezpečuje 

replikáciou DNA, pri kt. sa informácia zdvojuje – replikáciou dvojvláknovej molekuly DNA vznikajú 

vţdy dve molekuly totoţné navzájom i s pôvodnou molekulou. Do dcérskych buniek sa dostávajú tie 

isté gény (alely), kt. mala materská bunka. 

Aktivácia génov – nijaký organizmus nesyntetizuje všetky proteíny zakódované vo svojom genóme 

nepretrţite. Aj v eukaryotoch sú bunky (klony), kt. nôţu prekonať viaceré deliace cykly bez toho, aby 

produkovali enzýmy, ak nie sú práve potrebné pre katabolické al. anabolické dráhy. Iné enzýmy sa 



produkujú len v určitej fáze bunkového cyklu. V mnohobunkových eukaryotických bunkách situáciu 

komplikuje navyše prítomnosť g., kt. sa aktivujú (exprimujú) len v určitých tkanivách al. na určitom 

stupni (štádiu) ich vývoja. V obidvoch typoch buniek môţe rýchlosť transkripcie g. varírovať v 

závislosti od podmienok prostredia. Aktivácia g. prokaryotov sa dosahuje najmä väzbou špecifických 

proteínov (represory al. aktivátory) na DNA priľahlú miestu iniciácie transkripcie (promotor). 

V eukaryotických bunkách sa chromozómová DNA spája s veľkým počtom proteínov. Najhojnejšie 

sú históny, silne zásadité proteíny, kt. sa delia na 5 typov, H1 – 5. Dvojskrutkovnica DNA ovíja jadrovú 

štruktúru tvorenú histónmi H2 – H5; okolo takejto štruktúry je ovinutých asi 200 párov báz, tvoriacich 

nukleózom. Históny H1 sa viaţu na reťazce DNA medzi nukleozómami. Nukleozómy majú dôleţitú 

úlohu pri aktivácii g., pričom RNA-polymeráza sa nemôţe nadviazať na DNA vnútri nukleozómu. Ak 

je iniciačné miesto g. v nukleozóme takto odblokované, g. sa nemôţe prepísať. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                        

                            Obr. 1 Kodóny mRNA pre jednotlivé aminokyseliny   

                             a začiatok a koniec translácie 

                            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                            2. báza 

             ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

        U           C       A            G 

U   Phe         Ser     Tyr          Cys          U 

C   Phe         Ser     Tyr          Cys          C 

A   Leu         Ser     ,,koniec reťazca“     ,,koniec reťazca“  A  

G   Leu         Ser     ,,koniec reťazca“     Trp           G 

  

U   Leu         Pro     His          Arg          U 

C   Leu         Pro     His          Arg          C 

A   Leu         Pro     Gln          Arg          A 

G   Leu         Pro     Gln          Arg          G 

     1. báza              4. báza 

U   Ile          Thr    Asn          Ser          U 

C   Ile          Thr    Asn          Ser          C 

A   Ile          Thr    Lys          Arg          A 

G   Met ,,zač.  Thr    Lys          Arg          G 

      reťazca“ 

 

U   Val            Ala    Asp          Gly          U 

C   Val            Ala    Asp          Gly          C 

A   Val            Ala    Glu          Gly          A 

G   Val ,,zač.   Ala    Glu          Gly          G 

      reťazca“ 

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3. báza 

Vľavo 1. báza, hore 2. báza a vpravo 3. báza kaţdého kodónu (U – uracil, C – cytozín, A – adenín, G – guanín 

Hoci operóny sa v eukaryotických genómoch nedokázali, môţe prebiehať aktivácia jednotlivých g. 

podobným spôsobom. Eukaryotické g. majú podobne ako prokaryotické g. úseky v blízkosti 

štruktúrnych g., kt. nepodliehajú translácii. Tieto úseky sa zúčastňujú na väzbe RNA-polymerázy na 

DNA a sú iniciačným miestom transkripcie. V baktériách môţe vyvolať transkripciu asociovaného g. 

(al. operónu) al. jej zabrániť väzba špecifického proteínu na promotor; predpokladá sa, ţe aj v 

eukaryotických g. jestvujú takéto aktivačné a represorické proteíny. Miesto, v kt. sa viaţe komplex 

hormón–receptor na DNA sa skutočne dokázal v prípade skupiny prolaktínových g., a to na 5
,
-

mieste štruktúrneho g. 

Okrem promotorov sú g. niekt. vírusov infikujúcich eukaryotické bunky spojené s amplifikátormi. 

Môţu pôsobiť na značnú vzdialenosť od promotora (aţ na vzdialenosť 3000 párov báz). Sú účinné, 



keď sa inzerujú do genómu v smere 5
,
→3

,
 al. 3

,
→5

,
,vzhľadom na smer transkripcie. Amplifikátory sú 

tkanivovo a druhovo špecifické, ale jestvuje tu konzervatívne jadro  
    
                  AAA 
   GGTGTG        G 
                    TTT 

                   
 

Homologické štruktúry sa zistili v g. pre imunolobulíny a existujú pp. aj v iných bunkových g.  

Iný typ regulácie g. sa pozoroval v kvasniciach, kt. normálne obsahujú g.  a a. Vo vegetatívne sa 

rozmnoţujúcich bunkách sa neexprimuje ani jeden z nich, ale za určitých okolností sa pohybujú 

Mata al. Mata gény k rozličným miestam v blízkosti centra chromozómu nesúceho obidva typy g., a 

v tejto polohe sa exprimujú. Priľahlé sekvencie g. ostávajú v obidvoch polohách aţ do vzdialenosti 

800 bp smerom od 3
,
-konca rovnaké. Represia -g. v ich neaktívnej polohe vyţaduje pôsobenie 

ďalšieho g., SIR, ktorého produkt sa pp. viaţe na DNA vo vzdialenosti 800 bp od g. Väzba proteínu 

na DNA v tejto vzdialenosti od štruktúrneho g. vyvoláva posun nukleozómu a zabraňuje transkripcii 

pp. tým, ţe zneprístupňuje iniciačné miesto RNA-polymeráze. 

Produkt g. kvasniek Mata 2, sekvencia tzv. home boxu v drozofile a homologické sekvencie v iných 

organizmoch sú regulačnými elementmi podobnými baktériovým aktivátorom riadia-cimi súčasnú 

indukciu rozptýlených g. v priebehu vývoja. G. indukované produktmi homeo-tických g. majú 

sekvencie analogické baktériovým promotorom a vírusovým amplifikátorom, na kt. sa tieto 

regulačné proteíny viaţu a stimulujú transkripciu. 

Na chromozómoch mnohých typov eukaryotických buniek jestvujú mechanizmy pre transpo-nujúce 

g. Pre aktiváciu lymfoidných klonov produkujúcich molekuly imunoglobulínov a receptorov antigénov 

T-buniek je dôleţitý mechanizmus prestavby (rearrangement) g. V eukaryotických bunkách je pre 

aktiváciu g. významná aj metylácia DNA. Úseky DNA obsahujúce väčší podiel tymidínových zvyškov 

sú napr. metylované, preto sa neprepisujú. 

Expresia génov – prevod génov, resp. gen. informácie uloţenej v DNA do poradia aminokyselín 

v peptidovom reťazci sa uskutočňuje v 2 stupňoch, transkripciou a transláciou. 

Transkripcia génov – prepis, čiastočne pripomína replikáciu DNA. Obidve vlákna molekuly DNA sa 

od seba dočasne oddelia a jedno z nich je matricou, ku kt. sa podľa princípu komplementarity báz 

utvorí vlákno molekuly mRNA. Keďţe mRNA obsahuje namiesto tymínu uracil (U), komplementarita 

báz DNA–mRNA je takáto 
  ––––––––––––––– 
   DNA      mRNA 
  ––––––––––––––– 
     A         U 
     T         A 
      G         C 
     C         G 
  ––––––––––––––– 

Jednotlivé nukelotidy potom navzájom spojí 

(spolymerizuje) v správnom poradí enzým 

RNA-polymeráza. Vznikne vlákno mRNA, kt. 

je „odliatkom“ g. Obsahuje kodóny 

komplementárne ku kodónom DNA, a teda 

tú istú genetickú informáciu ako pôvodný 

gén. Hotové vlákno sa potom z matrice DNA 

uvoľní. 

Translácia génov – preklad gen. informácie z poradia nukleotidov mRNA do poradia aminokyselín 

v peptidovom reťazci, t. j. do prim. štruktúry. Mediátorová RNA opustí bunkové jadro, v kt. bola 



syntetizovaná, a dostáva sa do kontaktu s 

ribozómami v cytoplazme. Na ribozómy sa 

k jednotlivým kodónom mRNA postupne – 

dočasne – pripájajú svojimi antikodónmi 

(komplementárne triplety) molekuly transferovej RNA (tRNA), nesúce jednotlivé aminokyseliny zo 

zásoby voľných aminokyselín v cytoplazme bunky. Na ribozómoch sa teda zoraďujú aminokyseliny 

do poradia určeného poradím kodónov v mRNA. Nakoniec utvoria celý peptidový reťazec s prim. 

štruktúrou, kt. určila prim. štruktúra mRNA. Na tomto deji sa zúčastňuje aj ribozómová RNA (rRNA). 

 

Bunka môţe syntetizovať len bielkoviny (enzýmy), pre syntézu kt. má g. Súbor všetkých g. 

v bunkách, genotyp, určuje priebeh celého metabolizmu a z metabolizmu org. vyplývajú všetky jeho 

dedičné znaky. Preto sú biochemické znaky znakmi primárnymi. G. uloţené v makromolekulách 

DNA sú v bunkách zabudované do ultraštruktúry ich →chromozómov. 

Syntéza génov – metódami org. chémie sa dajú zatiaľ syntetizovať len g., kt. neprevyšujú niekoľko 

stoviek nukleotidov, oligonukleotidy (polyméry vznikajúce polykondenzáciou nukleozidfosfátov, kt. 

obsahujú < 100 monomérnych jednotiek). 

Pomocou oligonukleotidov sa na základe →hybridizácie izolujú špecifické mRNA, ktorých prepisom 

s pouţitím reverznej transkriptázy sa získa úsek cDNA špecifický pre vyţadovaný gén. Ten sa 

potom rozmnoţí klonovaním al. výhodnejšie polymerázovou reťazovou reakciou. 

Pri polykondenzácii nukleozidfosfátov sa syntéza môţe uskutočniť v dvoch smeroch – v smere 

3
,
→5

,
 al. 5

,
→3

,
. Vzhľadom na väčšiu reaktívnosť hydroxylovej skupiny sa pri laboratórnej syntéze 

vyuţíva smer 3
,
→5

,
, kým pri biosyntéze v prírodných podmienkach je tento smer opačný. 

Laboratórna syntéza oligonukleotidov sa uskutočňuje v kvapalnej fáze al. na tuhej matrici; v 

súčasnosti sa na tento účel pouţívajú automaty (syntetizátory polynukleotidov). 

DNA-polynukleotid sa môţe syntetizovať postupným pridávaním a kondenzáciou jednotlivých 

monomérov nachádzajúcich sa vo forme nukleozidfosfátov al. jeho výstavbou z väčších uţ predtým 

synteticky pripravených blokov. Keďţe DNA sa skladá len zo 4 odlišných nukleotidov, môţe sa na 

tento účel pouţiť 16 dimérových al. 64 trimérových oligonukleotidových blokov. Analogicky sa môţu 

spojiť aj dlhšie sekvencie zloţené napr. z 9 a 15 nukleotidových monomérov. Týmto spôsobom 

moţno syntetizovať poţadovanú sekvenciu reťazca DNA.  

Pri syntéze na tuhej matrici sa zvyčajne vyuţíva budovanie reťazca postupne z jednotlivých 

monomérov. Na tento účel sa najčastejšie pouţíva silikagél a osobitne upravené sklené guľôčky z 

kontrolovaného pórovitého skla (CPG). Tuhá matrica sa spojí s prvým nukleozidom prostredníctvom 

mostíka, kt. je najčastejšie alkylamín. Keďţe syntéza sa uskutočňuje v smere 3
,
→5

,
, začiatočný 

nukleozid sa nadväzuje na mostík (tzv. medzerník, spacer) prostredníctvom 3
,
-hydroxidu a 

dikarboxylovej kys. (napr. jantárovej). Na CPG s veľkosťou pórov 50 nm sa dá syntetizovať reťazec 

s dĺţkou < 80 nukleotidov a na CPG-100 nm < 200 nukleotidov.  

V automatických syntetizátoroch sa môţu súčasne syntetizovať jeden al. niekoľko oligonukleotidov. 

Podľa princípu komplementárnosti sa môţu oligodeoxyribonukleotidy hybridizovať s DNA al. RNA. 

Vo funkcii sond predstavujú tak účinné reaktanty na vysokošpecifické analýzy genómu jednotlivých 

organizmov, osobitne pri dg. génových porúch a určovaní polymorfizmu génov. Syntetizované 

oligonukleotidy sú aj základnými blokmi na syntézu génov. 

Prvú bezbunkovú syntézu g., t. j. replikáciu bakteriofágového genómu uskutočnil Goulian, 

Kornberg a Sinsheimer r. 1967 s FX-164. Prvý umelý gén syntetizoval kombináciou chem. a 

enzýmovej metódy Khorana a spol. (1970) pre kvasinkovú tRNA špecifickú pre alanín (sériu 

polynukleotidov pozostávajúcich z 8 – 12 báz). Voľné hydroxylové skupiny na 5
,
-konci potom 



fosforylovali pôsobením polynukleotidkinázy, a tak získali obidva reťazce DNA. Dvojskrutkovnicu 

DNA po segmentoch usporiadali metódou hybridizácie, potom spojili prerušené miesta pomocou 

polynukleotidligázy. R. 1977 sa H. W. Boyerovi a spol. z Kalifornskej univerzity podarila 

inkorporácia ľudského génu pre somatostatín do Escherichia coli, v nasledujúcom roku sa začala 

uţ výroba tohto hormónu na th. účely. Analogickým spôsobom sa pripravil v Hope National Medical 

Centre v Los Angeles r. 1978 pomocou gen. mutantnov baktérií aj g. pre ľudský inzulín. Úplnú 

syntézu štruktúrneho génu pre oktapeptid angiotenzín (Mr 21 800) uskutočnil H. Köster r. 1978.  

Prvý genóm syntetizovaný z oligonukleotidov na tuhej matrici bol g. pre interferón- s dĺţkou 514 bp 

(kóduje 166 aminokyselín + signálny peptid) a zloţili ho zo 67 oligonukleotidov, z kt. kaţdý 

obsahoval 14 – 21 nukleotidov (Edge a spol., 1981). K prvým g. zostrojeným z oligonukleotidov 

syntetizovaným v automate na tuhej fáze patrí g. receptora pre IL-2 s dĺţkou 753 bp (Engels a spol., 

1986). Do konca r. 1989 sa synteticky pripravilo asi 200 rozličných g. pre proteohormóny, 

interferóny, lymfokíny, rastové faktory, neuropeptidy, enzýmy, proteinázové inhibítory a i. K 

najdlhším z nich patrí g. pre aktivátor plazminogénu, kt. má 1610 bp. 

Prehľad génov 

Gén A – g. krvnej skupiny A kódujúci špecifickú glykozyltransferázu, kt. k základnému glykoproteínu 

H, determinovanému génom H pripája N-acetygalaktozamín, a tým vzniká krvná skupina A. 

Alelový gén →alela. 

Antimediátorový gén – [angl. antisense gene] g. prepisovaný do antimediátorovej RNA. 

Autozómový gén – g. lokalizovaný na nepohlavnom chromozóme (autozóme). 

Gén B – g. krvnej skupiny B kódujúci špecifickú glykozyltransferázu, kt. k základnému glykoproteínu 

H, determinovanému génom H pripája D-galaktózu, a tým vzniká krvná skupina B. 

Gén Bcg – g. determinujúci cytocídny účinok makrofágov, Kóduje transportný proteín, kt. prenáša 

radikály dusíka (NO2
–
, NO3

–
) do fagozómu, a tým zvyšuje cytocídnu schopnosť makrofágov pri 

likvidácii intracelulárne parazitujúcich mikroorganizmov. Je pp. identický s g. Lsh (zodpovedá za 

obranyschopnosť proti leišmániám) a Ity (zodpovedá za obranyschopnosť proti salmonelám). 

Gén BCI – angl. cell interaction, g. hlavného histokompatibilného komplexu, kt. kontroluje interakciu 

medzi bunkami (B-bunkami, T-bunkami, makrofágmi) a medzi cytotoxickými a terčovými bunkami. 

Gén COL11A2 – g. pre kolagén v D-oblasti HLA-komplexu. 

Gén CYP21 – g. pre 21 hydroxylázu lokalizovaný v HLA-oblasti. G. CYP21A a 2AB sa nachádzajú 

po obidvoch stranách C4B, pričom CYP21A je pseudogén. G. CYP21 sa nachádzajú vo väzbe na 

niekt. alely HLA-komplexu, resp. zloţiek komplementu, čo sa vyuţíva v dg. adrenogenitálneho sy. 

Dereprimované gén – g., kt. následkom vplyvov vonkajšieho prostredia (napr. poţiadavky na 

zvýšenie aktivity enzýmu) zvyšujú produkciu enzýmu; por. reprimované. 

Dominantné gén – g., kt. sa prejaví v homozygotnom i heterozygotnom stave. Dominantná alela 

(forma g.) sa označuje veľkým písmenom. Alela D je oproti alele d dominantná, ak sa u 

heterozygotného jedinca Dd fenotyp alely d neprejaví; op. →recesívne gény.  

Gén DRA – g. pre HLA-antigény triedy II. Skladá sa z 1195 nukleotidových párov, kt. kódujú proteín 

zloţený z 254 aminokyselín. Má 5 exónov a 4 intróny. Prvý exón determinuje signálny peptid s 

dĺţkou 25, prevaţne nepolárnych aminokyselín, 2. a 3. exón determinujú domény a1 a a2 s celkovou 

dĺţkou 191 aminokyselín, 4. exón kóduje súčasné poradie 23 hydrofóbnych aminokyselín 

transmembránovej a 15 aminokyselín cytoplazmatickej časti molekuly. 



Gén DRB – g. pre HLA-antigény triedy II. Má štruktúru podobnú ako DRA, ale na rozdiel od neho 

kóduje len 1 miesto pre bočný oligosacharidový reťazec. Má 1080 nukleotidových párov a určuje 

proteín zloţený z 229 aminokyselín. Prvý exón determinuje signálny peptid, druhý a tretí exón 

minuje 

transmembránový úsek zloţený z 21 hydrofóbnych aminokyselín. Cytoplazmatickú časť 10 

hydrofilných aminokyselín kódujú 2 – 3 exóny.  

Fúzovaný gén – [angl. fused gene] g. zloţený z častí dvoch iných g., kt. vznikol: a) deléciou 

nukleotidovej sekvencie medzi dvoma susednými g.; b) nerovnomerným prekríţením (crossing-

over); c) transpozíciou; d) génovým inţinierstvom in vitro (hybridný gén). 

Gén Fv-1 a Fv-2 – Friendov leukemický vírus. 

Gén Gv-1 – Grossov leukemický vírus. 

Gén H – 1. g. krvnej skupiny systému AB0. Osoby s genotypom H/H sú nositeľmi krvnej skupiny 0); 

2. →histokompatibilné g. 

Gén H-2 – g. hlavného histokompatibilného systému myší. 

Histokompatibilné gény – H-g., súbor g. determinujúcich histokompatibilné (tkanivové, trans-

plantačné) antigény. Hlavný histokompatibilný komplex (angl. major histocompatibility complex, 

MHC) je systém, kt. podmieňuje najrýchlejšie odvrhnutie transplantátu. U človeka sa nazýva HLA 

(angl. human leukocyte antigens). Génová oblasť HLA-komplexu je umiestená na krátkom ramene 

6. chromozómu v oblasti 6p21. Zahrňuje úsek dlhý asi 3500 – 4000 kb (3,5 – 4 cM), čo je ~ 0,1 % 

genómu človeka. Charakterizuje ho komplexnosť (prítomnosť viacerých lokusov) a polymorfnosť 

(alelový charakter g. jednotlivých lokusov). G. nachádzajúce sa na jednotlivých lokusoch 

determinujú štruktúrne a funkčne odlišné molekuly, kt. patria do triedy I, II al. III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Génová mapa HLA-komplexu. HLA – genetická oblasť sa nachádza na krátkom ramene 6. 

chromozómu. Skladá sa z početných lokusov. Gény lokusov umiestených centromericky – DP, DQ, DR – 

kódujú HLA-antigény, ktoré patria do triedy II. Gény telomerických lokusov – A, B, C, E, F, G – determinujú 

skupinu HLA-antigénov, kt. patria do triedy I. Gény lokusov nachádzajúce sa v strede medzi centromerickmi a 



telomerickými génmi – P450, RD, HSP, TNF – patria do triedy III (podľa Buca a Ferenčíka, 1994) 

 

Gén HLA triedy I – zahrňujú funkčné g. a pseudogény, kt. sídlia na mnohých lokusoch. K funkčným 

g. patria klasické al. 1a g. (HLA-A B a C) a neklasické al. 1b g. (HLA-E, F a G). 

Gén HLA triedy II – nachádzajú sa centromericky od lokusu HLA-B v oblasti, kt. sa označuje ako 

HLA-D. Táto oblasť sa skladá z 3 podoblastí – HLA-DR, -DQ a DP a viacerých lokusov, kt. nepatria 

týmto úsekom. Antigény triedy II sa zúčastňujú na regulácii imunitnej odpovede (antigény Ia – 

immune response associated antigens). Skladajú sa z reťazcov  a , kt. sú asociované s ďalším 

reťazcom,  (invariantný Ii antigén čiţe CD74), kt. je determinovaný g. mimo oblasti HLA (na 

chromozóme 5). G. oblasti HLA-D kódujú antigény bunkových membrán, kt. tvoria súčasť ich 

integrálnych proteínov nachádzajúcich sa najmä na bunkách zúčastňujúcich sa imunitnej odpovede 

(monocyty, makrofágy, dendritové bunky, Langerhansove bunky koţe, B-lymfocyty). Na pokojových 

T-lymfocytoch sa zjavujú aţ po ich aktivácii. To platí aj pre keratinocyty, enterocyty, tyrocyty, cievne 

endotélie, bunky obličkových tubulov, tymocyty, astrocyty, melanocyty a i. K látkam, kt. indukujú ich 

expresivitu patrí interferón-g, TNF-a, IL-4 a ionofory Ca2+, k látkam potláčajúcim ich expresivitu 

kortikosteroidy, prostaglandíny, noradrenalín, a-fetoproteín, imunokomplexy a i. Zapínanie a 

vypínanie regulačných g. pre antigény HLA-DR sprostredkúvajú tzv. trans- regulačné g. Porucha na 

ich úrovni podmieňuje dedičnú imunodeficienciu (sy. nahých lymfocytov).  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     

Gény komplexu HLA 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

HLA-A    -reťazec antigénov HLA-A 

HLA-B    -reťazec antigénov HLA-B 

HLA-C   -reťazec antigénov HLA-C 

HLA-E   asociovaný s fragmentom Hind III s 6,2 kb 

HLA-F   asociovaný s fragmentom Hid III s 5,4 kb 

HLA-G   asociovaný fragmentom Hind III s 6,0 kb 

HLA-H   pseudogén asociovaný s fragmentom Hind s 5,4 kb 

HLA-J   pseudogén asociovaný s fragmentom Hind III s 5,9 kb 

HLA-DRA  -reťazec antigénov HLA-DR 

HLA-DRB1   1-reťazec antigénov HLA-D1 aţ HLA-DR18 

HLA-DRB2  pseudogén 

HLA-DRB3   3-reťazec antigénov HLA-DR52 aţ HLA-DR18 

HLA-DRB4   4-reťazec antigénov HLA-DR53 

HLA-DRB5   5-reťazec antigénov HLA-DR51  

HLA-DRB6  pseudogén na haplotypoch DR1, DR2 a DR10 

HLA-DRB7  pseudogén na haplotypoch DR4, DR7 a DR9 

HLA-DRB8  pseudogén na haplotypoch DR4, DR7 a DR9 

HLA-DRB9  pseudogén 

HLA-DQA1  a-reťazec antigénov HLA-DQ 

HLA-DQB1  -reťazec antigénov HLA-DQ 

HLA-DQA2  pseudogén 

HLA-DQB2  pseudogén 

HLA-DQB3  pseudogén 

HLA-DOB  DO b-reťazec 

HLA-DMA  -reťazec molekúl HLA-DM 

HLA-DMB  -reťazec antigénov HLA-DM 

HLA-DNA  DN a-reťazec 

HLA-DPA1  -reťazec antigénov HLA-DP 

HLA-DPB1  -reťazec antigénov HLA-DP 

HLA-DPA2  pseudogén 

HLA-DPB2  pseudogén 

TAP1   ABC (ATP binding casette) transportér 

TAP2   ABC (ATP binding casette) transportér 



LMP2   proteáza 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Gén HLA triedy III – nachádzajú sa medzi lokusmi HLA-B a HLA-DR. Zahrňujú min. 36 g., ku kt. 

patria g. pre zloţky komplementu C2, C4 a faktor B, ako aj g. pre 21-hydroxylázu (P450), faktor 

nekrotizujúci nádory (TNF), proteín teplotného šoku HSP70, EC1 regulujúci vnímavosť al. 

rezistenciu na lýzu alogénnych terčových štruktúr NK-buniek a i. Mimo HLA-oblasť sa nachádza g. 

GLO, Pg5 (pre uropepsinogén) a SOD2 (pre superoxiddismutázu 52) a i. 

Holandrické gén – g. v nehomologickej oblasti chromozómu Y. 

Homeotické gén – [angl. homeotic genes]  g., kt. mutácie podmieňujú premeny jednej časti tela na 

inú časť (napr. tykadlo na nohu pri drozofile). 

Gén HSP70 – angl. heat shock protein, g. pre proteín teplotného šoku; ide o 3 g. nachádzajúce sa 

telomericky od C4 HLA triedy III medzi lokusmi C2 a TNFA, 92 kb od C2. 

Chimerické gén – umelé g. skonštruované juxtapozíciou fragmentov nepríbuzných g. al. inej DNA, 

kt. môţu mať porušenú sekvenciu. 

Gén Ir – angl. immune response, súčasť hlavného histokompatibilného komplexu myší H-2. Sú to 

MHC-antigény triedy II (MHC-II), kt. zodpovedajú za prezentáciu antigénu a správnu kooperáciu 

medzi bunkami zúčastňujúcimi sa na imunitnej odpovedi. Zvieratá obsahujúce Ir-g. sa nazývajú 

respondentné, neobsahujúce Ir-g.  nonrespondnentné. 

Gén Is – angl. immune supressor, imunosupresorové g., g. regulujúce schopnosť supresorových T-

lymfocytov odpovedať na určité antigény. 

Gén Ity – g. makrofágov zodpovedný za cytocídny účinok proti salmonelám; g. →gén Bcg; →gén 

Lsh. 

Kodominantný gén – alely, z kt. sa u heterozygota obidve exprimujú. 

Jednoduchý gén – [angl. simple gene] g., kt. primárny transkript nepodlieha posttranslačnej úprave 

zostrihom; neobsahuje intróny a exóny. 

Gén kódujúci ľahký reťazec imunoglobínov typu – [angl. gene coding for the light kappa chain] 

komplexný g. utvorený preskupením L -, V -, J - a C -subgénov; je zloţený z exónov a intrónov 

v tomto poradí: L -exón, intrón, V , J-exón, intrón a C-exón 

Gén kódujúci ľahký reťazec imunoglobínov typu – [angl. gene coding for the light lambda 

chain] komplexný g. utvorený preskupením L-, V-, J- a C-subgénov; je zloţený z exónov a 

intrónov v tomto poradí: L-exón, intrón, VJ -exón, intrón a C -exón. 

Gén kódujúci ťažký reťazec imunoglobínov – kompletný g. utvorený preskupením LH-, D-, JH - a 

CH-subgénov; je zloţený z exónov a intrónov v tomto poradí: LH -exón, intrón, VHDJH -exón, intrón a 

CH -exóny kódujúce príslušné domény konštantnej oblasti ťaţkého reťazca. 

Komplementárne gény – [angl. complementary genes] syn. recipročné g., g., kt. sa vo svojich 

účinkoch vzájomne dopĺňajú; dva nezávislé páry nealelických g., z kt. ani jeden nevyvoláva účinky v 

neprítomnosti druhého. 

Komplexný gén – [angl. complex gene, assembled gene] 1. zloţený štrukúrny g. utvorený 

preskupením subgénov; segment DNA obsahujúci g. kódujúce produkty s príbuznými funkciami, 

ľudský hlavný histokompatibilný komplex (MHC); 2. →rozštiepené g. 

Konštitutívny gén – [angl. constitutive gene] g., kt. expresia závisí len od účinnosti väzby RNA-

polymerázy na promotor. 

Kumulatívne gén – polygény. 



Letálne gén – g., kt. prítomnosť zapríčiňuje zánik organizmu al. umoţňuje preţitie len za určitých 

podmienok; →letálny ekvivalent. 

Gén LMP2 a LMP7 →RING10 a RING 12. 

Gén Lsh – g. zodpovedný za cytocídnu aktivitu makrofogáov proti leišmániám; →Bsg, →Ity.  

Mutátorový gén – [angl. mutator gene] mutantná alela zvyšujúca rýchlosť spontánnej mutácie 

jedného al. viacerých g. al. alela zvyšujúca frekvenciu rekombinácie. 

Pleiotropné gén – g. podmieňujúce viaceré účinky vo fenotype. 

Prevádzkové gény – [angl. housekeeping genes] g., kt. sú vyjadrené vo všetkých bunkách, pretoţe 

sú potrebné na udrţovanie ich základných funkcií. 

Prekrývajúce sa gén – [angl. overlapping genes] štruktúrne g. v danom úseku polypeptidového 

reťazca, kt. začiatok al. koniec (príp. začiatok aj koniec) je lokalizovaný do iných štruktúrnych g.  

RAG-1, RAG-2 – angl. recombinase activation genes, g. antigénového receptora T-lymfocytov, VDJ 

rekombinázy, enzýmy, kt. sprostredkúvajú preusporiadanie a zostrih génových segmentov. 

Chýbanie RAG1 al. RAG-2 zapríčiňuje pri myšiach a pp. aj u človeka ťaţkú kombinovanú deficienciu 

(SCID). 

Gén RD – angl. repeated dimers, g. nachádzajúci sa medzi lokusmi B a C4A. Patrí ku g. HLA-

systému triedy III. Determinuje polypeptid s Mr 42 000 pozostávajúci z 52 aminokyselín so 

striedavými sekvenciami dipeptidov, kt. funkcia nie je známa. Vyskytuje sa v rôznych bunkách a je 

fylogeneticky veľmi konzervatívny.  

Recesívny gén – g. fenotypicky sa exprimujúce len v homozygotnom al. hemizygotnom stave; op. 

→dominantne g.  

Recipročné gény →komplementárne g. 

Regulačný gén – [angl. regulator gene] štruktúrny g. kódujúci polypeptid s regulačnou funkciou 

(napr. represor); ,,zapína“ al. ,,vypína“ štruktúrne g., t. j. zodpovedá za transkripciu štruktúr-nych g. 

Represorové gény →regulačné gény. 

Reprimované gény – g., kt. za normálnych okolností nie sú úplne aktívne a neprodukujú max. 

mnoţstvo enzýmou. 

RING1, RING2 a RING5 gény – g. v D-oblasti HLA-komplexu determinujúce metaloproteíny viaţuce 

sa na DNA; RING10 a RING12 (syn. LMP2 a LMP7) kódujú proteázy, kt. sa zúčastňujú na 

proteolytickom štiepení antigénu. G. RING4 a RING11 (syn. TAP1, resp. TAP2) kódujú transportné 

proteíny, kt. prenášajú imunogénne fragmenty z miesta ich vzniku cez membránu 

endoplazmatického retikula, kde sa spájajú s HLA-molekulami, na kt. sa nadväzujú. RING6 a RING7 

(syn. HLA-DMA, resp. HLA-DMB) sú g. kódujúce antigény, štruktúrne podobné HLA-antigénom 

triedy I a II, z kt. sa vyvinuli súčasné HLA-gény. 

Gén RNA – [angl. gene for RNA] g. prepisovaný do prim. štruktúry tRNA al. rRNA, príp. ďalších 

druhov RNA neurčených na transláciu. 

Rozštiepené gén – komplexné g. rozštiepené reštrikčnými endonukleázami a hybridizačnými 

technikami. Napr. g. pre imunoglobulíny kódujú dva g. jeden pre Fab-fragment a druhý pre Fc-

fragment. Reťazce L kódujú 2 osobitné g. pre doménu V a C. Dokázal to Tonegawa (r. 1987 za to 

odmenený Nobelovou cenou). 



Suplementárne gén – dva nezávislé páry g., kt. interagujú tak, ţe jeden dominantný g. vyvoláva 

svoj účinok aj v neprítomnosti druhého, ale druhý g. vyţaduje prítomnosť prvého g. v aktívnom 

stave. 

Supresorové gén – g. s maskovanou fenotypovou expresiou mutácie následkom vzniku druhej 

(supresorovej) mutácie na odlišnom mieste.  

Synténne gén – g. lokalizované na tom istom chromozóme. 

Syntetické gén – umelo pripravené g. (fragmenty DNA); syntéza →génov. 

Štruktúrny gén – [angl. structural gene] g. kódujúci prim. štruktúru polypeptidu ako translačné-ho 

produktu, určuje poradie aminokyselín v polypeptidovom reťazci. Funkčná jednotka pozostávajúca 

zo skupiny š. g. a asociovaného regulačného g. sa nazýva operón. 

Gén TAP1 a TAP2 →RING4 a RING11. 

Včasné gén – [angl. early gene] g. vyjadrovaný vo včasných vývojových fázach organizmu. 

Zložený gén – [angl. split gene] syn. mozaikový g., g., kt. prim. transkript podlieha posttranslačnej 

úprave zostrihom; skladá sa z intrónov a exónov. 

Gén teplotného šoku – [angl. heat shock genes] štruktúrne g. kódujúce proteíny teplotného šoku. 

gencianín – 1. terpénový a pyridínový alkaloid (Mr 175,18) nachádzajúci sa v rastlinách čeľade 

Gentianaceae; 2. gentizín – kys. gentianová, 1,7-dihydroxy-3-metoxy-9H-xanten-9-ón, Mr 258,22, 

ţltý pigment z Gentiana lutea; 3. antokyánový pigment so štruktúrou delfini-dínu z Gentiana acaulis. 

genciánová violeť – syn. kryštálová violeť, metylrozanilínchlorid, N-[4-[bis[4-(dimetylami-

no)fenyl]metylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-metylmetánamóniumchlorid, C25H30ClN3, Mr 408,00; 

(zmes hexa- a pentametylderivátov triaminotrifenylmetánových farbív, derivátov anilínu). Je to 

zásaditá purpurová kvapalina s miernym alkoholovým zápachom. Pouţíva sa ako dezinficiens a 

antiseptikum (1 % rozt.: pripravuje z 0,95 – 1,05 g g. v., 100 ml alkoholu a 100 ml aqua purificata), 

ďalej ako anthelmintikum (najmä proti oxyuriáze); aplikuje sa miestne na koţu a sliznice pri 

infekciách vyvolaných grampozit. baktériami a plesňami. 

Pouţíva sa aj v histol. na farbenie jadier, v mikrobiol. na 

farbenie baktérií a húb (por. kryštálová violeť, 

karbolgenciánová violeť, Gramovo farbenie).  

Genciánová violeť 

 

Prípravky – C. I. 42555
®
, Adergon

®
, Axuris

®
, Badil

®
, Gentiaverm

®
, Meroxylan

®
, Meroxyl

®
, 

Pyoktanin
®
, Vianin

®
, Viocid

®
. 

gencianóza – neredukujúci trisacharid zloţený z 2 D-glukózových a 1 D-fruktózovej jednotky. Jedna 

glukóza sa viaţe s fruktózou ako v sacharóze, druhá -1,6 na prvú glukózu. G. sa nachádza v 

koreni genciány. 

genciobióza – syn. amygdalóza, 6-O--D-glukopyranozyl-D-glukóza, C12H22O11, Mr 342,30; 

redukujúci disacharid pozostávajúci z 2 molekúl D-glukopyranózy viazaných -1,6 väzbou (Mr 342,20). 

Od izomaltázy sa líši len -glykozidickou väzbou namiesto -väzby. 

Nachádza sa v prírode len vo viazanej forme, t. j. vo forme glykozidov, 

ako je amygdalín a genciopikrín, ako aj ako esterová zloţka krocínu. 

Genciobióza 

 



genciopikrín  – syn. gentiopikrozid, 5-etenyl-6-(-D-glukopyranozyloxy)-5,6-dihydro-1H, 3H-pyrano-

[3,4-c]-pyran-1-ón, C16H20O9, Mr 356,32; hlavný horký glykozid 

izolovaný r. 1862 z Gentiana lutea L. (Gentianaceae); 

antimalarikum. 

 

 

genciopikróza →gencianín. 

gender – [angl.] pohlavie, rod; sociol. termín pouţívaný pre skupiny vlastností a správania formované 

kultúrou a spojené s obrazom muţa a ţeny. Podľa M. Meadovej (Sex and Tem-perament in Three 

Primitive Societies, 1935) je pohlavie biol. charakteristikou, kým g. je spoločenskou konštrukciou. 

Ide o kategóriu s kontrastujúcimi feminnými a maskulínnymi charakteristikami, kt. odráţajú 

očakávania spojené s rolami muţa a ţeny. Rozlíšenie, vzdialenosť medzi ,,muţskými“ a ,,ţenskými“ 

determinované kultúrou a značne varírujú. Na rozdiel od pohlavia, ktr. je univerzálnou kategóriou a 

nemení sa s časom al. miestom pôsobenia, g. vyjadruje, ţe veľmi rozdielne názory na primerané 

správanie ţien a muţov môţu mať rozličné spoločnosti, ako aj tá istá spoločnosť v rôznych 

obdobiach histórie al. odlišné skupiny v rámci tej istej spoločnosti. 

Polaritu, resp. vyjadrenie opaku druhého anticipovala Simone de Beauvoirová (Druhé pohlavie, 

1949), kt. opísala ţenu ako ,,to druhé`` al. ,,nie muţa``.Väčšina feministických teórií sa sústreďuje 

na g. ako ohnisko mocenských vzťahov. Nancy Chorodowová (The Reproduction of Mothering, 

1978) napr. dospieva k názoru, ţe len transformácia spoločenskej organizácie g. môţe odstrániť 

nerovnosti pohlavia. Podľa teórie genderových rozdielov (gender gap, 80. r.) sú medzi muţmi a 

ţenami rozdiely v zamestnaní a príjmoch. V súčasnosti sa skúma status ţien a muţov na trhu 

práce, v politike, rovnosť a rozdiely g., konflikty, render roly ap.  

Gendrinov príznak – príznak exsudatívnej perikarditídy: perkutoricky zistiteľné rozšírenie hranice 

srdca doľava cez srdcový hrot. 

genealógia – [g. genos rod, pokolenie + g. logos náuka] analýza rodokmeňov, najjednoduchšia 

metóda lekárskej genetiky. Pri genealogickej analýze sa zostavujú rodokmene sledovaných rodín, 

do kt. sa zaznamenávajú všetky dôleţité údaje o zdravotnom stave, príp. úmrtí jednotlivých členov, 

najmä patol. stavy a anomálie, potraty, mŕtvo narodené plody, sterilita, príbuzenské vzťahy medzi 

rodičmi, adopcia, rozvod a i. Z analýzy sa vyvodzujú závery o výskyte patol. prejavov v rodine, type 

ich dedičnosti a vyslovuje gen. prognóza. Pouţívajú sa pritom osobitné symboly.  

 

Genéeov-Wiedermanov sydróm – [Genée, Ekkart, *1936, nem. oftalmológ pôsobiaci v Göttingene; 

Wiedermann, Hans-Rudolf, *1915, nem. pediater] →dysostosis acrofacialis, prevaţne postaxiálny 

typ, prvýkrát opísaný r. 1969. 



generácia – [g. genos rod] pokolenie. Sociol. veľká, sociálne diferencovaná skupina osôb, kt. sú 

spojené dobovo podmieneným štýlom myslenia a konania a preţívajú podstatné obdobie svojej 

socializácie v rovnakých historických a kultúrnych podmienkach. V genealogickom a demografickom 

slova zmysle ide o súhrn jedincov narodených v jednom r. al. krátkom rozpätí (fiktívna g.). 

K. Marx a F. Engels (Nemecká ideológia) pojem g. chápali ako syn. pojmu pokolenie a kládli dôraz 

na funkciu g. v odovzdávaní kultúrneho dedictva. Dejiny podľa nich sú len sledom jednotlivých g., z 

kt. kaţdá ťaţí z materiálu, kapitálu, výrobných síl, kt. jej odkazujú všetky predchádzajúce g., 

pokračuje teda jednak za úplne zmenených okolností v tradičnej činnosti a jednak zmenenou 

činnosťou modifikuje staré okolnosti. Poňatie g. ako transmisie al. ,,vehikula“ sociálnej a kultúrnej 

zmeny je významným trendom vnútri kultúrnej a sociálnej antropológie, ako aj sociológie. 

Viera v mladistvý elán a nezištnosť nastupujúcich g. bola príznačná pre hnutie Mladej Európy (G. 

Mazzini) a v menej romantickej podobe ju vyjadruje Ortega y Gasset. Podľa nich zmeny 

hospodárskeho a politického ţivota sú len vonkajším vyjadrením komplexu ideí zakotvených vo 

,,vitálnej senzibilite“ konkrétnej doby. Túto senzibilitu (a jej zmeny) realizujú subjekty, ktorými sa 

prihovára a realizuje sa ,,duch doby“. Toto mesianistické chápanie najmä mladej g. bolo typické pre 

tal. fašizmus, menej pre nem. nacizmus.  

Špecifické poňatie g. v kultúre, stotoţňujúce g. s vrstvovníckou entitou, kt. ju odlišuje od ostatných 

étosom, špecifickou citlivosťou pre určité problémy a zmyslové javy, mentalitou al. výrazovými 

prostriedkami sa uplatňuje v umenovede a dejinách umenia. 

K. Mannheim v 20. r. skúmal faktory, kt. podmieňujú vznik a existenciu odlišného vedomia g. 

(generačné vedomie). Dospel k názoru, ţe generačné vedomie vzniká ako reakcia na sociálne 

prostredie a situáciu. Na základe analogickej sociálnej a historickej skúsenosti vzniká generačná 

jednotka a ak sú vhodné podmienky pre rozvoj generačného vedomia vzniká aj špecifický 

generačný ţivotný štýl, odlišný, príp. protikladný voči dominantnému, modálnemu štýlu spoločnosti. 

Nastupujúca g. nie je automaticky progresívna al. konzervatívna, závisí to od historických okolností, 

ako sa bude orientovať a do čoho jej aktivita vyústi.  

Na teóriu generačnej jednotky nadväzuje jednak koncepcie preceňujúce rolu g. (Kenistonova teória 

medzigeneračných konfliktov, Reichova teória kontrakultúry, koncepcie ,,novej ľavice“), jednak 

funkcionalistický model g. Parsonsa, Eisenstadta a Schelského. Podľa Parsonsa funkcia generačnej 

kultúry a generačného vedomia súvisí s mechanizmami adaptácie a ,,ventilu“. 

V prenesenom slova zmysle sa pojmom g. označujú myšlienkové prúdy, idey, liečivá rovnakej 

účinnosti, technické výrobky, počítače na rovnakej úrovni riešenia, vychádzajúce z rovnakých 

predpokladov.  

generatio aequivoca – [l.] syn. g. spontanea, samoplodenie. Pojem v učení o vývoji. Označuje 

predvedecký predpoklad, ţe ţivot vzniká spontánne z anorganických látok. 

generátor elektrického prúdu – zariadenie, najčastejšie stroj, kt. mení mechanickú energiu 

otáčavého pohybu na energiu elekt. Ich činnosť je zaloţená na elektromagnetickej indukcii. G. 

vyrábajúce striedavý elekt. prúd sa volajú alternátory, g. jednosmerného prúdu dynamá. Podľa 

druhu pohonu g. e. p. sa rozoznávajú turbogenerátory, dieselfegenerátory, motorgenerátory ap. 

Alternátor sa skladá z pevnej (statora) a pohyblivej časti (rotora). Rotor je otáčavo uloţený 

elektromagnet. Má dva krúţky, ktorými privádza do magnetu budiaci jednosmerný prúd. Stator je z 

mäkkej ocele a skladá sa zo vzájomne izolovaných plechov, aby sa zamedzilo vzniku vírivých 

umiestené pevné cievky. S rotorom sa otáča i ním utvorené magnetické pole, a tým sa v statorových 

cievkach indukuje striedavé elektromotorické napätie. Takýto alternátor sa volá synchrónny 

alternátor a frekvencia ním vyrábaného elekt. prúdu je 

úmerná rýchlosti otáčania rotora. Pri asynchrónnom, 



indukčnom alternátore nie je frekvencia vyrába-ného elekt. prúdu úmerná rýchlosti otáčania rotora. 

Podľa spôsobu zapojenia vinutí statora sa rozoznáva jednofázový al. viacfázový g. V elektrárňach 

sa vyrába výhradne trojfázový prúd. Trojfázový alternátor má rotor rovnaký ako jednofázový, v 

statore má však pre kaţdú fázu osobitnú cievku. 

  

Schéma sériového dynama (vľavo) a jednofázového štvorpólového alternátora (vpravo) 

Dynamo má tieţ stator a rotor. Na statore sa nachádzajú vinutia elektromagnetov, do kt. sa zavádza 

jednosmerný elekt. prúd, kt. utvára jednosmerné magnetické pole, v kt. sa otáča rotor. Na rotore sú 

vinutia, v kt. sa pri otáčaní v jednosmernom magnetickom poli indukujú striedavé napätia. Konce 

vinutí rotora sú vyvedené na rozrezaný vodivý valec (komutátor), na kt. priliehajú kefové zberné 

kontakty. Komutátorom sa indukované striedavé napätie mechanicky usmerní a zo zberných 

kontaktov sa odoberá slabo pulzujúce jednosmerné napätie. Podľa toho, ako sú vinutia 

elektromagnetov zapojené do obvodu, rozoznáva sa dynamo sériové, derivačné a zmiešané. 

Generátor india sterilný (
113m

Sn)
®
 inj. (Izotop) – Stannum adsorptum in columna (

113
Sn) + Acidum 

hydrochloridum 0,05 mol/l; rádionuklidové diagnostikum. Po podaní i. v. sa iónové indium viaţe na 

plazmatický transferín. Má podobný metabolizmus ako ţelezo, lokalizuje sa v kostnej dreni a 

čiastočne sa inkorporuje do cirkulujúcich erytrocytov (4 % inj. aktivity za 112 d). Asi 30 % sa 

lokalizuje v kostnej dreni, 20 % v pečeni, 7 % v obličkách a 1 % v slezine; zvyšok sa rovnomerne 

rozdelí do ostatných telových orgánov a tkanív. 

Genersich, Samuel – (1768 – 1844) slov. lekár a botanik. Študoval vo Viedni, pôsobil ako praktický 

lekár v rodnom Keţmarku, neskôr ako úradný lekár Levoče. Bol čestným členom Botanickej 

spoločnosti v Rezne. V diele Florae Scepusiensis ... (Levoča, 1798) spracoval flóru Spiša a Tatier a 

usporiadal ju podľa Linného systému. Zostavil katalóg zriedkavých spišských rastlín. 

genetický kód – pravidlá pre transláciu sekvencií báz v nukleových kys. do sekvencií aminokyselín. 

Bázy nukleových kys. sa čítajú ako triplety. Jestvujú 4 bázy, teda 43 = 64 rozličných permutácií 

(,,slov“). Pretoţe jestvuje len 20 aminokyselín špecifikovaných g. k., mnohé z tripletov sú 

nadbytočné (redundantné).  

Tri kodóny (,,koniec reťazca“) vyvolávajú zastavenie transláciu (terminačný kodón). Začiatok 

translácie indikuje dlhšia sekvencia, kt. rozpoznávajú iniciačné faktory (→proteosyntéza). 

Kód nemá čiarky. ,,Čítacia schéma“, spôsob rozdelenia na triplety, determinuje presný bod, v kt. sa 

začína translácia. Napr. sekvencia CATCATCAT sa číta ako CAT CAT CAT, C ATC ATC AT al. CA 

TCA TCA v troch moţných čítacích schémach. Mutácia, kt. mení čítaciu schému g., napr. delécia 1 

al. 2 nukleotidov, sa nazýva posunutá mutácia (frameshift mutácia). Kód sa normálne neprekrýva, v 

čítacích schém, takţe sekvencie aminokyselín nimi kódovaných proteínov sú rozdielne. 

G. k. v mitochondriovej mRNA majú niekt. kodóny odlišné. Napr. v ľudskom mitochondriovom 

genóme AGA a AGG sa pouţívajú na zakončenie kodónov. Ostatné rozdiely sú: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

mRNA      5
,
   CAA     AUA     CUA     UGA  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

Mitochondrie kvasníc          Gly        Ile         Thr        Trp 

Mitochondrie človeka          Gly        Met       Leu        Trp 

Mitochondrie Neurospora        Gly        Ile         Leu         Trp 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mitochondrie majú aj menší počet druhov tRNA (max. 24) ako nemitochondriový systém (32 aţ 40), 

a tým jednoduchší spôsob dekódovania.  



genetika – [genetica] biol. disciplína zaoberajúca sa dedičnosťou a premenlivosťou. Pojem g. zaviedol 

W. Bateson (1906). Zakladateľom g. je J. G. Mendel, kt. r. 1865 vyslovil prvé pravidlá o dedení 

znakov a vlastností u diploidných rastlín. Na základe kontrolovaného opeľovania získal kríţením 

hrachu nové kombinácie znakov. Ako prvý dokázal závislosť medzi utváraním znakov a určitými 

dedičnými vlohami (ÄMendelove zákony). Jeho objav však ostal dlho zabudnutý. Znovuobjavením 

Mendelových zákonov dedičnosti (H. de Vries, 1897; C. Correns, 1899; E. v Tschermak-Seysenegg, 

1900) sa na zač. 20. stor. začal vývoj modernej g. R. 1903 publikoval W. S. Sutton teóriu, podľa kt. 

párovo sa vyskytujúce chromozómy sú nositeľmi dedičného materiálu. Správnosť tejto teórie potvrdil 

svojimi pokusmi na drozofile obyčajnej T. H. Morgan (1919). 

R. 1909 vypracoval A. E. Garrod teóriu vrodených porúch metabolizmu a opísal štyri prvé takéto 

poruchy: albinizmus, alkaptonúriu, cystinúriu a pentozúriu, ako následok dedične podmienených 

blokád enzýmami katalyzovaných metabolických dráh. Tým sa stal priekopníkom klin. g. zaloţenej 

na hypotéze ,,jeden gén – jeden enzým“. Jeho práce však ostali aţ do 20. – 30. r. tohto stor. 

nepovšimnuté.  

O. T. Avery (1944) dokázal, ţe dedičné vlohy (gény) majú látkový základ a gen. informácia je 

obsiahnutá v molekulách DNA v bunkovom v jadre. Pouţil izolované extrakty baktérií obsahujúce 

DNA, kt. preniesol do iného kmeňa spolu so znakmi charakteristickými pre darcu. 

Súvislosti medzi prenosom gen. informácie a pôsobením dedičných vlôh objasnili v 30. r. A. 

Butenandt, A. Kühn a G. W. Beadle. Vzťah medzi génom a enzýmom odhalil G. W. Beadle a E. L. 

Tatum (1941). 

Na základe nových poznatkov získaných najmä pomocou rtg štruktúrnej analýzy J. D. Watson a F. 

H. C. Crick (1953) utvorili hypotetický model štruktúry pravotočivej dvojskrutkovnice DNA s presne 

definovanými geometrickými vzdialenosťami. Vysvetlili aj mechanizmus zdvojovania reťazcov DNA 

a párovania báz pri syntéze nového komplementárneho reťazca DNA (semikonzervatívna 

replikácia). 

Moderná g. študuje podstatu dedičnosti na úrovni molekúl (molekulová g.), organizmov 

(ontogenetika), populácií (populačná g.). Podľa druhov sa rozlišuje g. človeka (humánna g.), 

ţivočíchov, rastlín, mikroorganizmov (mikróbiová g., g. vírusov, bakteriofágov atď.). Štú-diom 

špeciálnych otázok sa zaoberá klasická g. (všeobecné zákony dedenia po kríţení v rámci druhu, 

hybridizácia), evolučná g., radiačná g., farmakogenetika, g. pohlavia ap. Na základe pouţitých 

metód sa vymedzuje cytogenetika, biochemická g., matematická g. Praktickou aplikáciou g. v klin. 

praxi vznikla lekárska g. 

Koncepcia lekárskej genetiky 

(Vestník MZaSV SSR, čiastka 11 – 12/1988) 

Lekárska genetika (LG) je med. odbor, kt. aplikuje poznatky všeobecnej genetiky do lekárskej praxe. 

V liečebno-preventívnej starostlivosti pouţíva osobitné metódy pri objavovaní etiológie, dg., th. a 

prevencii gen. podmienených patol. stavov. 

I – Základné úlohy odboru 

LG plní tieto úlohy: 

• diagnostikuje gen. podmienené patol. stavy v rôznych štádiách ontogenézy 

• uskutočňuje včasné vyhľadávanie postihnutých gen. podmienenými chorobami a prenášateľov  

   týchto chorôb 

• poskytuje konzultácie s cieľom stanovenia gen. prognózy 

• navrhuje najvhodnejší spôsob prevencie opakovaného výskytu choroby 

• odporúča th. postupy 

• vedie evidenciu gen. postihnutých osôb, zúčastňuje sa na dispenzarizácii rodín s gen. záťaţou,  



   a tak zabezpečuje kontinuitu liečebno-preventívnej starostlivosti o budúce generácie 

• vyhodnocuje údaje o epidemiológii gen. podmienených patol. stavov, vypracúva prognózy výskytu  

    týchto stavov v populácii a navrhuje preventívne opatrenia na zníţenie gen. záťaţe 

• vykonáva konziliárnu posudkovú a znaleckú činnosť v odbore 

• vykonáva klin. výskum v odbore 

• zúčastňuje sa na postgraduálnej výučbe LG 

• vykonáva zdravotnú výchovu obyvateľstva súvisiacu s problematikou LG. 

II – Pracoviská odboru 

Oddelenie klinickej genetiky (OKG) je súčasťou poliklinickej časti nemocíc s poliklinikou III. typu a 

vybraných nemocníc s poliklinikou II. typu 

Oddelenie sa člení na: 

a) ambulantnú časť, v kt. sa vykonávajú anamnestické, genealogické, klin. a antropometrické 

vyšetrenia a na základe výsledkov ambulantných, laborat. a ďalších vyšetrení sa vypracúva dg. 

záver so stanovením gen. prognózy a návrhu preventívnych opatrení, 

b) laborat. časť, kt. zabezpečuje: 

• rutínnu cytogenetickú dg. s pouţitím metód na vyšetrenie chromatínu X, Y a karyotypu mitotických  

   buniek v periférnej krvi 

• cytogenetickú analýzu hemoblastóz na stanovenie karyotypu malígnych buniek 

• molekulovú dg. s pouţitím biotechnologických metód na analýzu DNA v rôznych štádiách  

   ontogenézy 

• uschovávanie izolovanej DNA a spracovanie banky DNA 

• fotolaboratórium, kt. zhotovuje dokumentačnú fotografiu pre po-treby laboratória, ambulancie a  

   gen. dispenzáru 

• pracovisko výpočtovej techniky, kt. metódou počítačového spracovania eviduje osoby s gen.  

   podmienenými patol. stavmi, zabezpečuje pravidelné predvolávanie gen. rizikových osôb a rodín v  

   rámci ich dispenzarizácie, získava a spracúva údaje pre potreby ambulantnej starostlivosti, gen.  

   epidemiológie, banky DNA s Centrálnym gen. registrom pre Slovensko. 

III – Pracovníci odboru 

V odbore LG pracujú: 

• lekári s nadstavbovou špecializáciou z LG al. lekári so špecializáciou I. stupňa zo základného   

   odboru (vnútorného lekárstva, pediatrie, gynekológie a pôrodníctva) 

• iní odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním biol. al. biochem. Smeru  

• strední zdrav. pracovníci – zdrav. sestry, zdrav. laboranti 

• niţší a pomocní zdrav. pracovníci. 

IV – Riadenie odboru 

Povinnosti a vzťahy pracovníkov v systéme riadenia odboru upravujú smernice č. 23/1981 Vestníka 

MZ SSR o odbornom riadení zdravotníckych sluţieb. 

V – Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v odbore 

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v odbore LG riadi MZ prostredníctvom Inštitútu pre ďalšie 

vzdelávanie lekárov a farmaceutov a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych 

pracovníkov v Bratislave. 

VI – Výskumná činnosť v odbore 

Výskumnú činnosť v odbore LG vykonávajú v súlade so štátnymi, rezortnými a ústavnými plánmi 

vybrané oddelenia LG, v kt. sú na tútu činnosť utvorené podmienky. 



VII – Spolupráca odboru s inými odbormi 

LG pouţíva osobitné prístupy v starostlivosti o osoby s gen. podmienenými patol. stavmi. Pri 

zabezpečovaní komplexnej liečebno-preventívnej starostlivosti o tieto osoby spolupracuje so 

všetkými med. odbormi.  

VIII – Perspektíva odboru 

Určujúci význam pre ďalší rozvoj LG majú pokroky v oblasti 

• biotechnológie 

• génovej th. 

• automatizácie laboratórnych metód 

• rozvoja populačnej genetiky. 

Koncepcia LG nadobúdla účinnosť 1. novembra 1988. 

geneziológia – náuka o rozmnoţovaní. 

Gen-H-B-Vax
®
 inj. (Merck Sharp Dohme) – Vaccinum hepatitidis B 10 mg + Antigenum tegminis 

hepatitidis B v 1 ml; imunopreparát, inaktivovaná vakcína na aktívnu imunizáciu proti vírusovej 

hepatitíde B. Rekombinantná, neinfekčná, subjednotková vakcína tvorená povrchovým antigénom 

vírusu hepatitídy B. Antigén produkujú kultúry kvasiniek Saccharo-myces cerevisiae, z kt. sa izoluje, 

chromatograficky pomocou butylagarózy purifikuje a adsor-buje na hydroxid hlinitý. Na inaktiváciu 

sa pouţil formalín. V 1 ml vakcíny je 10 mg HBsAg, 10,5 ml hydroxidu hlinitého a 1:20 000 

tiomersalu. Bezpečnosť vakcíny sa testovala na myšiach a šimpanzoch. 

Indikácie – špecifická imunizácia osôb so zjavným rizikom infekcie vírusom hepatitídy B. 

Kontraindikácie – precitlivenosť voči zloţkám prípravku. Iné očkovacie látky moţno aplikovať aţ po 

14 d. 

Nežiaduce účinky – asi v 15 % očkovaných sa môţu zjaviť svrbenie a bolestivosť v mieste vpichu 

vakcíny, pocit únavy, nauzea, kt. odznejú spontánne al. po podaní antihistaminík. 

Dávkovanie – podávajú sa i. m. 3 dávky po 1 ml (deťom 0,5 ml) do m. deltoideus al. anterola-terálnej 

strany stehna v 0., 1. a 6. mes. U hemofilikov sa môţe výnimočne podať vakcína s. c. Pri 

infikujúcom poranení treba podať doi 24 h špecifický ľudský imunoglobulín v dávke 0,06 mg/kg a do 

7. d prvú dávku vakcíny, ďalej sa pokračuje podľa beţnej schémy. 

geniculatus, a, um – [l. genu koleno] kolienkovitý, uzlovitý. 

geniculum, i, n. – [l. genu koleno] kolienko, uzlík, záhyb, ohyb. 

genikulátový syndróm →Huntov sy. I (→syndrómy). 

genín →aglykón. 

genioglossus, a, um (musculus) – [g. geneion brada + g. glossa jazyk] sval idúci od sánky k jazyku, 

ťahajúci jazyk dopredu a k brade. 

geniohyoideus, i, m. (musculus) – [g. geneion brada + g. hyoídés jazylka] sval idúci od brady k 

jazylke, ťahajúci jazylku hore a dopredu. 

genioplastiké, es, f. – [g. geneion brada + g. plassein tvoriť] genioplastika, plastická operácia brady, 

tváre. 

geniospasmus, i, m. – [g. geneion brada + g. spasmos kŕč] geniospazmus, kŕč svalstva brady. 



Genista tinctoria L. (Fabaceae) – kručinka farbiarska (čes. kručinka barvířska). Droga: Herba 

genistae tinctoriae (syn. Summitates genistae). Obsahuje 0,3 % chinolizidínových 

alkaloidov (anagirín, cytizín a metylcytizín, izoparteín, lupanín a i.). Glykozidy 

genisteín a luteolín s ostatnými flavonoidnými látkami majú močopudný účinok.  

Genista tinctoria 

Alkaloidom sa pripisujú stimulačné účinky na CNS, najmä na vazomotorické a 

dýchacie ústredia, zvyšujú TK, prietok krvi obličkami. Okrem toho majú 

diaforetické, metabolické, laxatívne a emetické účinky. V ľudovom liečiteľstve sa 

pouţíva vo forme záparu (2 g al. 1 lyţička na šálku vody, pije sa 1 aţ 2-krát/d) a 

Decoctum Herbae genistae (10 – 15 g na 250 ml vody, uţíva sa 2 – 3-krát/d po 

kalíšku). Vyššie dávky vyvolávajú centrálne vracanie. Odvodený prípravok: 

Extractum genis-tae spissum. 

genisteín – syn. genisteol; 5,7-dihydroxy-3,(4-hydroxyfenyl)-4H-1-benzopyran-4-

ón, C15H10O5, Mr 270,33; aglukón genistínu a 

soforikozidu. Izolovaný z druhov Prunus (Rosaceae), 

Podocarpus spicata R. Br. (Podocarpaceae). Pripravil sa z 

glukozidu hydrolýzou pomocou emulzínu. 7-D-glukozid 

C21H20O10 – genistín; 4
,
-metyléter C16H12O8 – olmelín 

(Biochanin A
®
). 

Genisteín 

 

genisteínový alkaloid – [7S-(7,7a,14,14a)]-dodekahydro-7-14-metano-2H,6H-dipyridol-[1,2-

a:1
,
,2

,
-e]-[1,5]diazocín, syn. 11-izosparteín, C15H26N2, Mr 234,37; stereoizomér spar-teínu 

izolovaný z Cytisus scoparius (L.) Link (Spartium scoparium L.), Leguminosae.  

Genisteínový alkaloid 

genitalia, ium, n. (organa) – [l. genere polodiť] genitálie, rodidlá, pohlavné orgány. 

Genite
®
 – 2,4-dichórfenolbenzénsulfonát, C12H8Cl2O3S, Mr 303,17; akaricídum (EM-923

®
, Genitol 

923
®
).  

Genite 

 

 

genito- – prvá časť zloţených slov z l. genitalis pohlavný. 

genito-anorektálny syndróm →syndrómy. 

genitofemoralis, e – [genito- + l. femur stehnová kosť] genitofemorálny, patriaci k pohlav-ným 

orgánom a stehnu. 

genitoinguinalis, e – [genito- + l. inguen slabina] genitoingvinálny, patriaci k pohlavným orgánom a 

slabine. 

genito-palato-kardiálny syndróm – syn. Gardnerov-Silengovej-Wachtelov sy., Smithov-Lemliho-

Opitzov sy. typ II, autozómovo recesívne dedičný dyzmorfický sy. s muţským 

pseudohermafroditizmom, mnohopočetnými malformáciami a zlou prognózou. Prvý ho opísal 

Gardner (1970).  

Dg. kritériá: 1. prenatálne a postnatálne zaostávanie vo vývoji; 2. muţský pseudohermafrodi-tizmus 

s XY-dysgenézou gonád (kryptorchizmus, hypospádia, perzistencia Müllerových vývodov, príp. 



ţenské genitálie s dysgenézou semenníkov; 3. srdcové chyby (najmä anomálie conus a truncus a 

veľkých ciev); 4. cystické obličky; 5. hypertelorizmus, antimongoloidné postavenie očných štrbín, 

mikrogénia, rázštep podnebia, príp. aj pier; 6. klinodaktýlia a skrátenie malíčkov, postaxiálna 

polydaktýlia, pes eqinovarus; 7. hypertónia svalov, prejavy nezrelosti nervového systému; 8. 

malrotácia čriev, Meckelov divertikul, agenézia ţlčníka; 9. zlá prognóza quoad vitam, exitus sa 

dostavuje v prvých mes. ţivota. Moţná je prenatálna dg. pomocou sonografie. 

genitor, oris, m. – [l. genere, gignere plodiť] rodič, muţ. 

genitourinarius, a, um – [genito- + l. urina moč] genitourinárny, močovopohlavný, vzťahujúci sa na 

pohlavné a močové orgány. 

genitovesicalis, e – [genito- + l. vesica mechúr] genitovezikálny, týkajúci sa pohlavných orgánov a 

močového mechúra. 

genitrix, icis, f. – [l.] rodička, matka. 

genius, i, m. – [l. gignere plodiť, genius v starom Ríme rodový stráţny duch, duša] osobná 

konštelácia výnimočných schopností, kt. sa vymykajú beţnému vnímaniu a logickému úsudku. 

Termínom g. sa označujú jedinci (najmä umelci, vedci, štátnici) s vynikajúcimi schopnosťami, 

neobyčajným nadaním a tvorivou potenciou. Tradične sa genialita spája s charizmou. Za určitých 

okolností môţe g. vzbudiť odpor, strach. S genialitou sa niekedy spája podivínstvo, zlá komunikácia, 

príp. aj nespoľahlivosť vyplývajúca z prílišnej zaujatosti dajakým problémom. G. nie je jednoznačne 

umiestený na škále dobra a zla. Geniálne schopnosti sa môţu vyuţívať aj protisociálne, 

antihumánne. 

Genius epidemicus – vplyvy podnebia, ovzdušia a kozmu, v stredoveku pokladané za príčiny 

epidémií infekčných chorôb. 

Genius loci – súbor mimoriadnych vlastností a významov charakteristických pre určitú sídelnú 

lokalitu, prepájajúci neopakovateľným spôsobom určité ľudské dielo s určitým prírodným prostredím. 

Psychická väzba medzi človekom a jeho prostredím sa uplatňuje najmä v umení, predovšetkým 

architektúre. G. l. často citlivo vnímajú umelci a čerpajú z nej inšpiráciu pre svoju tvorbu. G. l. 

spoluutvára pocit domova, útočisko a priestor osobnej, rodinnej, rodovej, kmeňovej a národnej 

identifikácie. G. l. sa odzrkadľuje nielen v umelých ľudských sídlach organicky prepojených s 

prírodou utvárajúcich kultúrnu krajinu, ale aj pôsobením miestnych vplyvov na rozvoj osobnosti.  

genlocalisatio, onis, f. – [g. genos rod, pokolenie + l. locare umiestiť] lineárne usporiadanie génov v 

chromozóme. 

genocída – [l. genus rod, národ + l. caedere ubíjať, vraţdiť] sústavné úsilie o úplné vyhubenie určitej 

etnickej, sociálnej, kultúrnej, národnostnej al. národnej skupiny. Býva motivovaná nacionalisticky, 

náboţensky al. rasovo, zdôvodňuje sa eugenicky al. geneticky. Tvorí súčasť reakčných politických 

doktrín a programov vybudovaných obvykle na antroporasových al. sociálnodarwinistických teóriách 

a vyskytuje sa predovšetkým tam, kde ţije pohromade mnoho vzájomne oddelených etnických 

skupín, kt. si udrţujú vlastné, svojbytné tradície a bránia sa asimilácii. Objektom g. sa môţe stať aj 

sociálna skupina (napr. v Kambodţi za vlády červených Kmérov sa objektom g. stala najmä 

inteligencia). Z minulosti sú známe pokusy hitlerovského Nemecka o g. Ţidov, Rómov a slovanských 

národov, v súčasnosti napr. pretrvávajúci smutný osud Kurdov, aj keď od norimberského procesu 

(1945 – 46) je g. al. pokus o ňu ťaţkým, nepremlčateľným zločinom proti medzinárodnému právu, 

mimoriadne hrubým porušením ľudských práv.  

genodermatosis, is, f. – [g. genos rod + g. derma koţa + -osis stav] genodermatóza, dedičné 

postihnutie koţe rozličnými afekciami; →keratózy. 

genofor – štruktúra nesúca gény zoradené za sebou, schopná replikácie. 



genoma, tis, n. – [g. gennán rodiť] →genóm. 

genóm – [genoma] súbor všetkých chromozómových génov v haploidnej bunke (bunkový g.) al. vírusu 

(vírusový g.); haploidná sada chromozómov v eukaryotickej bunke. G. prokaryotickej bunky zahrňuje 

gény lokalizované v nukleoide a v plazmidoch. G. eukaryotickej bunky zahrňuje gény umiestené v 

jadre, mitochondriách a v rastlinných bunkách ešte v chloroplastoch. Niekt. eukaryotické bunky 

obsahujú plazmidy. Vírusový g. tvoria gény, kt. sú lokalizované v nukleokapside na jednej al. 

viacerých molekulách DNA (pri DNA-vírusoch) al. RNA (pri RNA-vírusoch). 

Prvý gén, kt. sa podarilo lokalizovať bol gén pre farbosleposť nachádzajúci sa na chromozó-me X 

(1911). Klasickým Mendelovým prístupom sa však podarilo lokalizovať len gény na pohlavných 

chromozómoch a aţ do r. 1970 sa nepodarilo zmapovať gén na autozómovom chromozóme. Tieto 

gény sa v súčasnosti skúmajú metódami molekulovej genetiky a r. 2000 bol zmapovaný celý ľudský 

genóm; →gén. 

genómová banka →genónová knižnica. 

genómová knižnica – angl. genomic library, syn. genómová banka, kompletný súbor klonovaných 

fragmentov DNA, kt. predstavujú celý genóm príslušného organizmu. Fragmenty slúţia na izoláciu a 

syntézu génu, kt. aminokyselinová sekvencia jeho produktu nie je známa. Izolujú sa z bunky, kt. ho 

obsahuje. Získavajú sa tak, ţe fragmenty prečistenej genómovej DNA > 200 000 bp sa rozštiepia 

reštrikčnými endonukleázami na čiastočne sa prekrývajúce menšie fragmenty s 15 000 – 20 000 bp. 

Reštriktázy rozpoznávajú špecifické sekvencie 4 al. 6 zásad v sekvencii DNA a v týchto miestach 

rozštiepia dvojskrutkovnicu DNA tak, ţe kaţdý fragment má kohézne konce. Ak sa rovnakou 

reštriktázou rozštiepi genóm bakteriofága, takýto fragment sa môţe prostredníctvom kohéznych 

koncov do neho vsunúť a vznikne rekombinovaný bakteriofágový genóm, kt. sa in vitro vloţí do 

obalu infekčnej častice bakté-riového vírusu. Tak sa z genómu cicavcov získa aţ 200 000 

rekombinovaných bakteriofágov, medzi kt. sa musí identifikovať ten, kt. obsahuje hľadaný gén. Pr i 

analýze ľudského genómu treba mať k dispozícii sondu, kt. obsahuje aspoň 100 nukleotidov 

komplementárnych k DNA príslušného génu; →klonovanie DNA. 

Genotropin
®
 inj. sicc. (Kabi Pharmacia) – Somatotropinum 4 al. 12 IU suchej substancie v 1 inj.; 

ľudský rastový hormón; →somatotropín.  

Genotropin Kabiquick
®
 inj. sicc. (Kabi Pharmacia) – Somatotropinum 2, 3 al. 4 IU suchej substancie 

v 1 inj.; ľudský rastový hormón; →somatotropín.  

Genotropin Kabi Vial
®
 inj. sicc. (Kabi Pharmacia) – Somatotropinum 4,6 IU suchej substancie v 1 ml 

+ solvens; ľudský rastový hormón; →somatotropín.  

Genotropin Kabi Vial Multidose
®
 inj. sicc. (Kabi Pharmacia) – Somatotropinum 16 al. 32 IU suchej 

substancie v 1 ml + solvens; ľudský rastový hormón; →somatotropín.  

Genotropin Kabi Vial (Kabi Penm)
 ®

 inj. sicc. (Kabi Pharmacia) – Somatotropinum 36 IU suchej 

substancie v 1 ml + solvens.; ľudský rastový hormón; →somatotropín.  

genotyp – gen. konštitúcia organizmu reprezentovaná súborom alel špecificky usporiadaných v jeho 

→genóme. Pojem g. utvoril dánsky botanik W. L. Johannsen v súvislosti s teóriou čistých 

vývojových línií ako potenciálnu sumu všetkých determinant určitého organizmu, na rozdiel od 

fenotypickej štruktúry, kt. je aktuálnym, konkrétnym prejavom všeobecného a potenciálneho g. 

Podľa tejto teórie všetky individuálne organizmy pochádzajúce zo spoločného predka asexuálnou 

reprodukciou majú identický g. a bez ohľadu na rozdiely prostredia produkujú geneticky čisté línie. 

V 70. r. tohto stor. sa termíny g. a fenotyp spochybnili. Podľa Portmanovej koncepcie funkčnosti biol. 

tvarov si napr. organizmy zachovávajú všeobecnú štruktúru g. vo všetkých fenotypických prejavoch, 

kým podľa McCormickovej je kaţdý individuálny fenotyp len jednoduchým vehikulom pre bunkové 



rozmnoţovanie jedného jediného g. Tým by sa však zotrela jedinečnosť rozličných organizmov 

rovnakého druhu a rozdiel medzi g. a fenotypom by stratil zmysel. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Niektoré choroby liečené genoterapiou 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Choroba    Gén (produkt)   Cieľové bunky   Vektor 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vrodené choroby 

D -antitrypsínu  -antitrypsín  Dýchacie cesty   Lipozómy 

Chron. granulomatóza  p47POHX(oxidáza) Myeloidné bunky  Retrovírus 

Cystická fibróza  Regulátor transmembrá-   Dýchacie cesty  Adenovírus, adenoaso- 

                                             novej vodivosti     ciovaný vírus, lipozómy 

Famil. Hypercholestero- Receptor LDL  Hepatocyty  Retrovírus 

   lémia 

Fanconiho syndróm  Komplementačná sku- Hemopoetické prekur- Retrovírus 

                                              pina C génu  zory 

Gaucherova choroba  Glukocerebrozidáza Krvinky periférnej krvi  Retrovírus  

                                 al. kmeňové hemopoe- 

                                                                                      tické bunky 

Hunterov syndróm  Iduronát-2-sulfatáza Lymfocyty  Retrovírus 

 

Ťaţká imunodeficiencia   Adenozíndeamináza Lymfocyty  Retrovírus 

  z deficitu adenozínde- 

   aminázy 

Získané choroby 

HIV   Ribozým štiepiaci HIV;  Lymfocyty  Retrovírus 

                                              antisense; komplemen-  

                                          tárna sekvencia RNA  

                                              voči HIV TAR* s trans- 

                     dominantným negat.  

                                              Rev**  

Ochorenia periférnych    Faktor nádorovej angio- Endotelové bunky Balónikový katéter 

  tepien      genézy     obalený plazmidom 

Reumatoidná artritída  Antagonista receptora  Proliferujúce bunky  Retrovírus 

                                               IL-1    synovie 

 

Rakovina   Supresorové gény nádo- Pľúca, pečeň, skvamoce- Retrovírus, adenovírus 

                                               ru (napr. p53)  celulárny nádor  

    Tymidínkináza herpetic- Nádory mozgu, ovária Retrovírus, adenovírus 

                                              kého vírusu s násled- 

                                              nou th. aciklovirom 

                       Antisense RNA voči  Nádory prsníka  Retrovírus 

                                              RNA c-fos a c-myc    

                                           Antisense RNA voči Nádory mozgu  Retrovírus 

                                              RNA pre ILGF*** 

      Rezistencia voči chemo Hemopoetické bunky Retrovírus 

                                             terapeutikám (MDR-1*) 

          Faktor nekrotizujúci ná- Lymfocyty infiltrujúce  Retrovírus 

                                               dory    nádory    

            Kofaktor B7 na indukciu Melanóm  Retrovírus 

                                               kostimulácie T-buniek  

           HLA-B7 na vyvolanie Melanóm (HLA-B7- Lipozómy 



                                             imunitnej odpovede  negat.) 

    Cytokíny na vyvolanie Nádory mozgu, prostaty, Retrovírus, lipozómy 

                                              odpovede na nádor  pľúc, čreva, koţe, obli- 

        (IL2, IL-4 a IL-7;  čiek 

                                               GM-CSF) 

               -  Malígny melanóm Retrovírus 

                                               nie imunitnej odpo- 

         vede na nádor  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

* element transaktivačnej reakcie; ** regulátor expresie HIV génu; *** rastový faktor-1 podobný inzulínu 

G. kaţdého jedinca obsahuje nielen gény, ktorých gen. informácia sa skutočne prejaví vo fenotype, 

ale aj gény, kt. prítomnosť sa vo fenotype nijako neprejaví; aj tie však rodičia odovzdávajú svojim 

potomkom. 

Pri eukaryotických org. je kaţdý gén v g. zastúpený dvoma alelami – alelovým párom. V pohlavnej 

bunke, gaméte, je však vţdy iba jeden člen alelového páru, iba jedna alela určitého génu. 

V mnohobunkových org. je g. všetkých jeho telových (somatických) buniek rovnaký, hoci jeho 

fenotyp je odlišný. Napr. nervová al. pečeňová bunka má veľa znakov, kt. sa odlišuje od leukocytu. 

Nie všetky gény sú totiţ vo všetkých bunkách org. aktívne. Napr. gény pre syntézu hemogobínu sú 

aktívne len v bunkách, z kt. vznikajú erytrocyty; v ostatných bunkách sú neaktívne. 

V psychológii sa pojem g. chápe ako súhrn príčin fenotypu (K. Lewin). Napr. pri výklade prí-čin 

správania sú motívy genotypické, kým ich uspokojovanie fenotypické a interindividuálne sa líši.  

genotypizácia HLA-antigénov – metóda gen. charakterizácie jedinca pred tranplantáciou tkanív a 

orgánov, pri určovaní náchylnosti na niekt. ochorenia, ako aj identifikácii pre potreby súdneho 

lekárstva. G. HLA-antigénov umoţňuje výnimočne veľká polymorfnosť génov kódujúcich HLA-

antigény. Pri g. HLA-DQ-antigénov sa napr. pomocou polymerázovej reťazovej reakce (PCR) 

amplifikuje špecifická oblasť polymorfného druhého exónu lokusu HLA-DQ1 a tá sa imobilizuje na 

nylonovú membránu. Kaţdý filter sa potom hybriduje so sondou, kt. predstavuje oligonukleotid so 

špecifickou (komplementárnou) sekvenciou označený 32P, biotínom al. enzýmom, ako je chrenová 

peroxidáza. Detekcia hybridu amplifikovaná DNA-sonda sa vykoná podľa označenia sondy. Ide o 

priamu metódou bodových odtlačkov (dot-blot). Pri obrátenej metóde bodových odtlačkov (reverse 

dot-blot) sa na nylonový filter imobilizuje sonda a nie amplifikovaná DNA. PCR umoţňuje zistiť 

zámenu v sekvencii aminokyselín a vzťah medzi HLA-genotypom a náchylnosťou na niekt. 

ochorenia, napr. inzulíndependentného diabetes mellitus a zvýšenou frekvenciou antigénov HLA-

DR3 a DR4.  

genotypos, i, m. – [g. genos rod, potomstvo + g. typos obraz, vzor] →genotyp. 

génová terapia – genoterapia, nová forma farmakoterapie, kt. zasahuje do syntetického aparátu 

buniek pacienta s cieľom vyvolať tvorbu th. látky. Ide o th. chorôb (napr. dediočných, príp. i nádorov 

a i.) priamou úpravou dedičného materiálu – génov (jeho vyradením al. naopak vpravením jeho 

správneho variantu. 

G. t. vyuţíva org. na liečenie vlastnej choroby, takţe nie je potrebná nákladná výroba vysoko 

purifikovaných proteínov, ich opakované parenterálne podávanie (napr. pri hemofílii) ani podávanie 

liečiv (ako pri hypercholesterolémii). Jej indikácie sa neobmedzujú len na zriedkavé vrodené 

ochorenia, ale aj na mnohé získané choroby, ako je rakovina, srdcové choroby a sy. získanej 

imunodeficiencie. Terče g. t. môţu byť: 1. intracelulárne; 2. extracelulárne. 

Pri intracelulárnej dodávke génu ide o nahradenie defektného al. chýbajúceho génu, napr. 

regulátora transmembránovej vodivosti CFTR do epitélií dýchacích ciest pri cystickej fibróze, príp. 



poskytnutie produktu, kt. ničí bunky al. inhibuje ich rast, napr. vpravenie faktora nekrotizujúceho 

nádoru TNF al. génu TK s následnou th. aciklovirom.  

Pri extracelulárnej aplikácii génov bunky uvoľňujú produkt nového génu, kt. pôsobí lokálne na okolité 

bunky (napr. implantácia buniek al. inj. DNA vyvoláva produkciu rastových faktorov, kt. stimulujú 

angiogenézu) al. do obehu a pôsobí na vzdialené bunky (napr. implantácia gen. zmenených 

myoblastov al. inj. plazmidovej DNA má za následok sekréciu chýbajúcich proteínov v svale). 

Väčšinou sa pri g. t. pouţívajú ako prenášače (vektory) génov vírusy, a to najmä adenovírusy, 

retrovírusy a plazmidy. Po vhodnej príprave sa pritom napr. získa retrovírus, kt. nemá všetky gény 

vírusu s výnimkou tých, čo sú potrebné na infikovanie cicavčích buniek. V hostiteľskej bunke sa 

preto nemôţe replikovať a nie je schopný ani infikovať iné bunky. Pouţitie retrovírusov je výhodné aj 

preto, ţe sa ľahko rozmnoţujú, infekčné vírusy po infekcii príslušnej cieľovej bunky sa v tkanivovej 

kultúre dajú pred injikovaním pacientovi dobre charakterizovať a stabilná integrácia vírusu do 

chromozómu zabezpečuje jeho retenciu v bunke. Riziko, ţe integrácia vírusu do genómu bunky 

inaktivuje nádorové supresorové gény hostiteľa a aktivuje protoonkogény, minimalizuje nízka 

účinnosť infekcie; väčšinou bunku infikuje len jeden vírus. Nevýhodou retrovírusov ako vektorov je, 

ţe môţu zakotviť len v malých génoch (~ 7 kb); hoci veľkosť väčšiny relevantných th. génov je 

vyhovujúca, niekt. sú príliš veľké. Druhou nevýhodou pouţitia retrovírusov je, ţe infikujú len deliace 

sa bunky, pričom tkanivá dospelého hostiteľa pozostávajú najmä z nedeliacich sa buniek. Preto sa 

retrovírusy pouţívajú skôr na dodávku génov ex vivo, t. j. na injekciu buniek, infikovaných metódou 

gen. inţinierstva mimo organizmu ako na priamu infekciu in vivo. 

Pouţitie adenovírusov ako vektorov má čo do ich rozmerov podobné obmedzenia ako retrovírusy, 

ich výhodou však je, ţe infikujú aj nedeliace sa bunky a moţno ich pripraviť vo veľkom počte, čím sa 

zvyšuje účinnosť infekcie. Adenovírusy navyše ostávajú mimo chromozómov, takţe je zníţené riziko 

disrupcie genómu. Nevýhodou ich pouţitia in vivo je, ţe infikujú všetky tkanivá tela vrátane 

zárodkových buniek, a tým ovplyvnením ich následných generácií. Nie sú navyše natoľko 

modifikované ako retrovírusy a môţu vyvolať v tele hostiteľa infekciu. Súčasná generácia 

adenovírusových vektorov je tieţ imunogénna, čo skracuje čas vyuţiteľný na expresiu génu a 

znemoţňuje opakované podanie vektora. 

K nevírusovým metódam dodávky génov patrí pouţitie lipozómov al. lipidových vezikúl, kt. sa 

pohotovo viaţu na bunkové membrány; dajú sa pouţiť aj vo forme aerosólov. Lipozómy sa pouţili aj 

v kombinácii s vírusmi s cieľom zvýšiť lokalizovanú dodávku génov. Moţná je aj inj. obnaţených 

DNA plazmidov, táto metóda sa však z neznámych príčin uplatňuje len v srdci a kostrovom svalstve. 

Nevýhodou tejto metódy je, ţe DNA vychytáva len asi 1 – 3 % buniek, čím sa tvorí len malé 

mnoţstvo kódovaných proteínov. DNA plazmidy sa pouţívajú najmä ako vektory génov vo vývoji 

vakcín, pretoţe uţ malé mnoţstvo proteínu produkované niekoľkými bunkami schopnými vychytávať 

plazmid môţe vyvolať imunoprotektívnu odpoveď.  

Pri dodávke génov je dôleţitá regulácia ich expresie. Pri dosiaľ pouţitých th. génoch bunky 

exprimujú gény nepretrţite, takţe nemoţno modulovať tvorbu th. proteínov. Pri hemofílii nie je 

regulácia nového génu kritická, čo je však skôr výnimkou. Pri väčšine chorôb však treba regulovať 

expresiu génov, aby sa zabránilo ich moţnému zhubnému účinku. Na tento účel sa pouţívajú 

kvasinkové gény a regulačné systémy baktériových génov, kt. ovplyvňujú len expresiu vpravených, 

nie však rezidentných génov. Nie sú toxické a moţno ich podávať p. o. Tak moţno regulovať napr. 

expresiu génu kódujúceho hormóny pomocou hybridných mikróbiových a cicavčích proteínov a 

regulačných elementov mikróbiových DNA, kt. odpovedajú na tetracyklín al. antagonistu 

progesterónu mifepriostón (RU 486
®
). Tieto nové regulačné systémy umoţujú génom zapínať a 

vypínať sa, a tým meniť produkciu proteínov. Robia sa aj pokusy vyuţiť na reguláciu expresie génov 

endogénne biol. signály, akým je v prípade diabetu glykémia.  



Ideálnym vektorom je syntetický komplex sekvencií DNA získaný z viacerých vírusových 

a plazmidových vektorov, kt. je schopný inkorporovať aj veľké gény, nemá imunogénne vlastnosti, je 

schopný nasmerovať vektor na určitú populáciu buniek a schopnosť inkorporovať elementy, kt. 

zniţujú experesiu génov jednotlivým bunkovým typom. 

génové inžinierstvo – inţinierstvo s génmi, odbor biológie, kt. sa zaoberá získavaním génov a ich 

vyuţívaním na rôzne praktické účely vrátane →génovej terapie. 

Poţadovaný gén sa získava z nukleovej kys. (DNA, RNA) rozličnými postupmi, ako je vyštiepenie 

fragmentu DNA reštrikčnými enzýmami, spätnou syntézou cDNA podľa predlohy mRNA 

a programovaná chem. syntéza DNA). Gén ako pomerne malé časť makromolekuly sa na 

cieľavedomú úpravu a prenos vkladá do vektorov (nosič, prenášač DNA). Určenie poradia 

aminokyselín v proteríne sa vyuţije na určenie poradia báz v mRNA. Enzýmom spätného prepisu 

(reverznou transkriptázou) sa podľa predlohy mRNA nasyntetizuje dsDNA (dvojreťazcová DNA). 

Podľa mRNA nasyntetizovaná dsDNA je gén. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bielkovina (analýza poradia aminokyselín) 
   ↓  tRNA 
           mRNA 
   ↓ Enzým spätného prepisu (reverzná transkriptáza) 
      cDNA (jednoreťazcová DNA, ssDNA) 
   ↓ DNA-polymeráza 
        Gén (dvojreťazcová DNA, dsDNA)  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
             Postup získania cDNA podľa mRNA 

Biotechnologická úprava organizmu rekombináciou DNA pozostáva z týchto fáz: 1. izolácia 

fragmentu DNA (génu); 2. konštrukcia rekombinovanej DNA (gén + vektor); 3. klonovanie konštruktu 

v bunke; 4. začlenenie naklonovaného génu gdo genómu; 5. kontrola expresie v organizme po genet. 

transformácii. 

Genet. transformácia je prenos izolovaného génu do genómu iného organizmu. Na genet. 

Transformácie ţivočíchov sa pouţívajú vírusy a mikroinjekcia. Genet. transformácia dvojklíč-

nolistových rastlín sa vykonáva pomocou baktérie Agrobacterium tumefaciens, pri genet. transformácii 

jednoklíčnolistových rastlín sa pouţíva biolistika (mechanické vnášanie cudzo-rodého génu) a 

mikroinjekcia. 

Vektor DNA je molekula DNA, kt. sa samostatne replikuje, začleňuje spolu s cudzorodým génom do 

genómu hostiteľa a je nenáročná na manipulácie. Ako vektory DNA slúţia plazmidy baktérií a vírusy. 

Pouţívajú sa na prenos cudzorodých génov do organizmov a na klonovanie („kopírovanie génov“, 

utváranie genotypovo a fenotypovo zhodných jedincov); →biotechnológia. 

gens, gentis, f. – [l.] rod. 

gentamicín – komplex aminoglykozidových antibiotík pripravených fermentáciou Micromonospora 

purpurea al. M. echinospora a ich variantov. G. pozostáva z 3 príbuzných zloţiek, g. C1 

(C21H43N5O7), g. C2 (C20H41N5O7), g. C1a (C19H39N5O10), ako aj z g. A, kt. sa líši od iných zloţiek 

komplexu, podobá sa však kanamycínu C. G. obsahuje 2-deoxystreptamín spojený s 2 

sacharidovými jednotkami, garozamínom a purpurozamínom v C sérii g.; aminoglykozidové 

antibiotikum. 



 Gentamicín   

Podobne ako iné aminoglykozidy inhibuje syntézu proteínov citlivých baktérií. Viaţe sa na špecifický 

receptorový proteín na 30S podjednotke baktériových ribozómov a interferuje s mRNA. Má rýchly 

baktericídny účinok na gramnegat. črevné paličky (E. coli, Enterococcus faecalis, Proteus sp., 

Klebsiella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Citrobacter sp.) na Pseu-domonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumanii group, viridujúce streptokoky, Haemophilus influenzae, Proteus (aj 

indolpozit. kmene) a stafylokoky (vrátane kmeňov rezistentných na meticilín/oxacilín). Prirodzene 

rezistentné sú pneumokoky, enterokoky a anaeróbne baktérie; pri Pseudomonas sa zvyšuje počet 

rezistentných kmeňov. G. moţno kombinovať s metronidazolom na pokrytie spektra aneróbnych 

baktérií. Kombinácia g. s penicilínovými antibiotikami al. glykopeptidmi má na enterokoky výrazný 

synergický účinok s výnimkou vysoko rezistentných kmeňov na g. (MIC 2 g/l).  

Po i. m. inj. sa max. koncentrácia v plazme dostavuje za 30 – 60 min, účinná koncentrácia pretrváva 

6 – 8 h. Na plazmatické bielkoviny sa významne neviaţe. Distribuuje sa prevaţne v extracelulárnej 

tekutine, distribučný objem je 0,15 l/kg, horšie preniká biol. membránami. Vylučuje sa močom v 

metabolicky nezmenenej forme, výhradne glomerulárnou filtráciou sa za 6 h vylúči 70 %, za 24 h 85 

% podanej dávky, pri opakovanom podávaní sa mnoţstvo vylúčené močom zvyšuje. Renálny klírens 

g. je asi 65 % klírensu endogénneho kreatinínu. Asi 10 % podanej dávky sa vylúči stolicou. Malé 

mnoţstvá g. pretrvávajú v obličkách a vnútornom uchu aj niekoľko týţd. po th. Biol. t0,5 pri 

normálnej funkcii obličiek je asi 3,5 (aţ 5,5) h, významne sa skracuje u ťaţko popálených, menej u 

febrilných a anemických pacientov, predĺţuje sa aţ na 50 h u anurických pacientov. Pokles 

renálneho klírensu g. pri renálnej insuficiencii, paralelný s poklesom klírensu endogénneho 

kreatinínu, treba zohľadniť pri úprave dávkovania. Hemodialýza odstráni asi 40 – 60 % , 

peritoneálna dialýza za 12 h asi 15 %, za 24 h asi 30 % dávky. 

Indikácie – sepsa a endokarditída (ak je pôvodcom enterokok, v kombinácii s penicilínom, 

ampicilínom al. glykopeptidmi); meningitída (spolu s lokálnou aplikáciou); osteomyelitída; 

komplikované a recidivujúce uroinfekcie; infekcie dýchacích ciest; infekcie GIT, peritonitída (v 

kombinácii s antibiotikami účinnými proti anaeróbom); infekcie koţe a mäkkých tkanív vrátane 

popálenín, pooperačné ťaţké infekcie vyvolané rezistentnými nemocničnými kmeňmi; pri 

stafylokokových infekciách, ak sú protistafylokokové antibiotiká neúčinné al. kontraindikované. Th. 

moţno začať empiricky po odbere vzoriek infekčného materiálu na mikrobiol. vyšetrenie. 

Oftalmologické indikácie – blefaritída, blefarokonjunktivitída, konjunktivitída, dakryocystitída, 

keratitída, keratokonjunktivitída, meibomianitída. 

Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na g. a i. aminoglykozidové antibiotiká. Relat.: poruchy 

funkcie obličiek, n. statoacusticus; vzhľadom na riziko nepriaznivých dôsledkov interakcií súčasné 

al. následné podanie nefrotoxických, ototoxických a neurotoxických látok; gravidita; podávanie 

novorodencom, najmä nedonoseným. 



Nežiaduce účinky – prejavy neurotoxickosti a nefrotoxickosti (albuminúria, cylindrúria, proteinúria, 

azotémia), riziko akút. toxickosti je pri plazmatickej koncentrácii > 10 mg/ml; prejavy ototoxickosti 

(závraty, tinitus, poruchy sluchu, hluchota); kurareformné účinky (neuromuskulárna blokáda, útlm 

dýchania – antagonista neostigmínu!); purpura, horúčka, koţné alergické prejavy (exantém, 

pruritus); bolesti hlavy, nauzea, vracanie, ospalosť, zmeny KO (anémia, granulocytopénia, 

trombocytopénia); zvýšenie aktivity AST a ALT v sére, hyperbilirubinémia; zmeny TK. Riziko 

superinfekcie. 

Interakcie – zvýšenie nefrotoxickosti, ototoxickosti a neurotoxickosti pri súčasnom al. následnom 

podaní antimikróbiových látok (streptomycín, neomycín, kanamycín, amikacín, netilmycín, 

dibekacín, vankomycín, cefaloridín, paromomycín, viomycín, polymyxín B, kolistín), silných diuretík 

(furosemid, kys. etakrynová) a myorelaxancií (tubokurarín, sukcinylcholín). Počas th., najmä 

protrahovanej a vyššími dávkami, je nevyhnutné pravidelne kontrolovať funkciu obličiek a n. 

statoacusticus, opakovane vyšetrovať moč a KO. Riziko nefrotoxickosti a neurotoxickosti vyţaduje 

pri moţných zmenách obličkového klírensu gentamycínu monitorovanie sérových koncentracií (min. 

koncentrácia v sére tesne pred podaním ďalšej udrţovacej dávky nesmie byť > 2 mg/l, koncentrácia 

asi 1 h po i. m. inj. nemá byť > 12 mg/l). 

Dávkovanie – dospelí: pri ťaţkých infekciách 3 mg/kg/d i. m. al. i. v. v 3 rovnakých dávkach v 8-h 

intervaloch, obvykle 80 mg 3-krát/d, u osôb váţiacich < 60 kg 60 mg 3-krát/d. Pri stavoch 

ohrozujúcich ţivot moţno spočiatku pouţiť dávky 5 mg/kg, aplikované v 3 – 4 rovnakých čiastkových 

dávkach a akonáhle to klin. stav dovolí, dávky sa zníţia na 3 mg/kg/d. Deti: 3 – 5 mg/kg/d v 3 

rovnakých dávkach po 8 h. Novorodenci a dojčatá: 6 mg/kg/d v 2 rovnakých dávkách po 12 h al. v 3 

rovnakých dávkách po 8 h. Nedonosenci a novorodenci v 1. týţd: 6 mg/kg/d v 2 rovnakých dávkách 

po 12 h. Pri renálnej insuficiencii treba dávkovanie g. upraviť: 1. dávka je obvyklá udrţovacia dávka 

(80 mg), ďalšie jednotlivé dávky a dávkové intervaly se upravujú podľa klírensu endogénneho 

kreatinínu al. koncentracie sérového kreatinínu. U hemodialyzovaných pacientov sa podáva v 

období medzi dialýzami 20 – 40 mg kaţdých 24 h, po ukončení dialýzy sa pridáva 60 mg, resp. 1 

mg/kg. Pri monitorovaní sérových koncentrácií g. je vhodné stanovenie max. koncentrácie za 2 – 4 h 

po i.m. podaní. Po peritoneálnej dialýze se pridáva obvykle 20 mg g. U pacientov s kontinuálnou 

ambulantnou peritoneálnou dialýzou je vhodné podávať 20 – 40 mg/d. V oftalmológii sa aplikuje 

lokálne, príp. v kombinácii s prednizonacetátom, a to vo forme kvapiek (0,3 %/1 %) al. masti (0,37 

%/0,6 %). 

Gentamicini sulfas – Alcomin
®
, Bristagen

®
, Cidomycin

®
, Daragentam

®
, Garamycin

®
 inj. Schering, 

Garasol
®
, Genoptic

®
, Gentacin

®
, Gentalline

®
, Gentalym

®
, Gentamicin

®
 inj., Gentamicin Belupo

®
 inj., 

Gentamicin-K
®
 inj., Gentiobioptal

®
, Genticin

®
, Gentocin

®
, Gentogram

®
, G-Mycin

®
, Jenamicin

®
, 

Lugacin
®
, Nichogencin

®
, Ophtagram

®
, Palacos R

®
 kostný cement, Palacos R Cum Gentamycino

®
 

kostný cement, Pangram
®
, Refobacin

®
, Septopal-l Oer-minikette

®
 imp., Septopal-2Oer-Minikette

®
 

imp., Septopal 30-Kette
®
 imp., Sulmycin

®
, U-gencin

®
. 

Oftalmologické prípravky – Flugent
®
 susp. ophth., Garamycin

®
, Garasone

®
 gtt. ophth., Garasone

®
 

ung. ophth., Genoptic Liquifilm
®
, Gentacidin

®
, Gentafair

®
, Gentak

®
, Gentamicin Polfa

®
 0,3 % gtt. 

ophth.,Gent-Oph-tal
®
, Gentrasul

®
, Ocu-Mycin

®
, Spectro-Genta

®
. 

Gentamicin
®
 inj. (Lek; Pharmachim) – Gentamicini sulfas 20 al. 40 mg v 1 ml inj. rozt.; antibiotikum; 

→gentamicín. 

Gentamicin Belupo
®
 inj. (Belupo) – Gentamicini sulfas 20 al. 40 mg v 1 ml inj. rozt.; antibiotikum; 

→gentamicín. 

Gentamicin-K
®
 inj. (Krka) – Gentamicini sulfas 10 al. 40 mg v 1 ml inj. rozt.; antibiotikum; 

→gentamicín. 



Gentamicin Polfa 0,3 %
®
 gtt. ophth. (Polfa) – Gentamicini sulfas 3 mg v 1 ml (0,3 %); oftalmologikum, 

antibiotikum; →gentamicín. 

Gentiana L. spp. (Gentiatanceae) – horce. Patrí sem G. lutea L. – horec ţltý, G. pannonica SCOP. – 

horec panónsky, G. punctata L. – horec bodkovaný, G. purpurea L. – horec purpurový. Trváce byliny 

mohutného vzrastu s veľkými elipsovitými listami. Líšia sa farbou kvetu. Majú tvrdý, málo 

rozkonárený valcovitý koreň, zvonka ţltohnedý, na lome ţltkastý. Podzemok je priečne pásikovaný. 

Chuť je najprv sladkastá, neskôr silno horká. Rastú v horských pásmach, u nás sú prísne chránené. 

Základnými zloţkami sú sekoiridoídne horčiny genciopikrín, najintenzívnejšie horká prírodná látka s 

číslom horkosti 58 000 000 amarogentín, kt. je esterom kys. trihydroxydifenylkarboxylovej a 

sverozidu, a štruktúrne podobný amaroswerín a amaropanín. Ďalej horký trisacharid gencianóza, 

pektín a ţlto sfarbený derivát xantónu gentizín. Alkaloidy Gentiana spp. sú terpénové alkaloidy s 

pyridínovým skeletom (odtiaľ názov pyridínové alkaloidy). Ich biogenetickými prekurzormi sú pp. 

bicyklické monoterpény. Dajú sa ľahko získať z genciopikrozidu v prítomnosti amóniových iónov. 

Droga (usušený, nefermentovaný koreň s podzemkom Radix gentianae, ČSL 4) sa uţíva ako 

digestívum. Je súčasťou čajovín, pripravuje sa z nej Tct. gentianae (ČSL 4) a 

extrakt. Uplatňuje sa pri výrobe aperitívov.  

   Gentiana lutea 

 

Odvodené prípravky: Gentianae extractum fluidum – Biotussil
®
 gtt.; Gentianae radix 

– Blahungstee
®
 spec., Dr. Theiss Schwedenkrauter

®
 spec., Dr. Theiss 

Schwedenbitter
®
 sol., Melisana Klosterfrau Koncentrat

®
 sol., Original 

Schwedenbitter Tropfen
®
 sol., Salvator Schwedenbitter

®
 gtt., Schweden Bitter

®
 gtt., 

Thuringer Magentonikum
®
 gtt. 

gentilitas, atis, f. – [l. gentilis príbuzný] gentilita, rodové príbuzenstvo, pokrvnosť. 

gentizan sodný – Natrium gentisicum, sodná soľ kys. 2,5-dihydroxybenzoovej, 

nesteroidové antiflogistikum a antireumatikum, kt. sa pouţíva pri reumatickej horúčke.  

Gentizan sodný 

 

gentizát – gentizan, soľ, ester al. anión kys. gentizovej. 

gentizín →gentianín. 

genu, us, n. – [l.] koleno, ohyb. 

Genu extorsum →genu varum. 

Genu intorsum →genu valgum. 

Genu recurvatum – prehnuté koleno, prehnutie v kolenovom kĺbe smerom dozadu, takţe os stehna 

zviera s osou predkolenia uhol otvorený dopredu, hyperextenzia v kolenových kĺboch. Je fyziol. u 

ţien so zvýšenou pohyblivosťou kĺbov, patol. často kongenitálne, ako ľahký stupeň kongenitálnej 

luxácie kolena. Druhotné deformity vznikajú po zápalových deštrukč-ných chorobách kĺbu a okolia 

rastových chrupaviek stehnovej kosti al. tíbie, po zle zhojených zlomeninách a poruchách svalovej 

rovnováhy po obrnách. G. r. sa upravuje zvýšením podpätku, pri ťaţšej forme osteotómiou so 

zvýšením artikulačnej plôšky tíbie ventrálne. Nesmie sa zanedbať profylaxia základného ochorenia, 

pričom sa odľahčujú, príp. dlahujú dolné končatiny. Deformity zapríčiňujú artrózu a kývavé koleno, 

porušená je však aj celková statika, takţe sa vyvíja aj artróza ostatných kĺbov. U obéznych osôb je 

dôleţitá redukcia hmotnosti. 



Genu valgum – syn. g. intorsum, vbočené koleno (do ,,X“), os stehna zviera s osou predkolenia 

uhol otvorený navonok. Pri ľahkých formách pomáha zvýšenie vnútorného okraja topánky al. vloţka 

s malým med. klinom, cvičenie v drepe a tureckom sede, šport, pri ťaţších formách korekčné 

ortopedické prístroje na noc, masáţe, príp. sadrové dlahy, najmä vo veku 4 – 5 r. Pri najťaţších 

formách sa odporúčajú korekčné osteotómie, príp. hemiartroplastika. 

Genu varum – syn. g. extorsum, vybočené koleno (do ,,O“), os stehna zviera s osou predkolenia 

uhol otvorený dovnútra. Je fyziol., u dojčiat do 2. r. Chorobne vzniká ohnutím v proximálnej časti 

tíbie al. distálnej časti stehnovej kosti na podklade systémových a metabolických chorôb (rachitída 

rôznej etiológie), príp. lokalizovanou poruchou epifýzovej platničky tíbie pri Blountovej chorobe. U 

dospelých je častá ľahká forma u jedincov pyknického typu, ťaţšia pri 

osteomalácii a m. Paget. U dospelých nastáva rýchly rozvoj 

gonartrózy. Th. je opačná ako pri →genu valgum. 

Obr. Genu recurvatum (1), genu valgum (2) a genu varum (3) 

 

 

genualis, e – [l. genu koleno] kolenový, vzťahujúci sa na koleno. 

genuinus, a, um – [l. genus rod, pokolenie] genuinný, samostatný, prirodzený, vrodený, dedičný. 

genum, i, n. – [g. genos rod, potomstvo] →gén. 

genus, eris, n. – [g. genos] rod, pohlavie, pokolenie, druh. 

Genus femininum – ţenský rod, ţenské pohlavie. 

Genus masculinum – muţský rod., muţské pohlavie. 

genyantralgia, ae, f. – [g. genys čeľusť + l. antrum dutina + g. algos bolesť] bolesť v čeľusťovej 

dutine. 

genycheiloplastiké, es, f. – [g. genys čeľusť + g. cheilos pera + g. plassein tvoriť] genycheiloplastika, 

plastická operácia čeľusti a pier. 

geo- – prvá časť zloţených slov z g. gé, gaiá zem. 

Geoffroy Sait-Hilaire, Étienne – (1772 Etampes – 1844 Paríţ) franc. paleontológ a zoológ. R. 1793 

sa stal prof. v Jardine des Plantes v Paríţi, r. 1798 – 1801 sa zúčastnil na Napoleonovej expedícii 

do Egypta. Po návrate sa stal prof. na paríţskej univerzite. Zaloţil prvú zoologickú záhradu v 

Európe. Vyslovil myšlienku, ţe v celej ţivočíšnej ríši prevláda jednotný plán. V descendentnej teórii 

bol stúpencom Lamarcka. Po jeho poráţke v spore s Cuvierom na pôde Paríţskej akadémie (1830) 

upadli jeho myšlienky do zabudnutia aţ do vystúpenia Ch. Darwina. Práce G. S.-H. pripravili pôdu 

pre reformu klasifikácie stavovcov na základe porovnávacej anatómie. Dielo: Histoire naturelle des 

mammiféres (spoluautor Cuvier, 4 zv. 1830 – 1842), Philosophie anatomique (2 zv., 1818 – 1822), 

Principles de philosophie zoologique (1830) a i. Jeho syn Isidore (1805 – 1861), zoológ, publikoval 

početné práce s otcom a zastával myšlienku evolúcie. Písal aj o ľudskom hermafroditizme.  

geografia – [geographia] zemepis. Ide o hraničný odbor stojaci na rozhraní prírodných, 

spoločenských a technických vied, objektom kt. je krajinná sféra Zeme (geografická sféra), t. j. časti 

Zeme priliehajúce k zemskému povrchu a zloţené z niekoľkých geosfér (→atmosféra): litosféry, 

troposféry, hydrosféry, biosféry, pedosféry a sociosféry (socioekonomickej sféry, antroposféry). G. 

sa delí podľa študovaných oblastí (regionálne g., napr. g. Európy, Slovenska ap.) al. podľa 

jednotlivých prvkov geosféry, pričom sa zo systematickej (všeobecnej) g. vyčleňuje fyzická a 

sociálna g., v rámci kt. vznikli viaceré odbory, ako je g. obyvateľstva, ľudských sídel, rekreácie a 



cestovného ruchu ap. Okrem predmetovej existuje aj metodologická diferenciácia g., na základe kt. 

vznikla g. kartografia, teoretická g., geografická štatistika ap.  

Geografia človeka – antropogeografia, výskumná orientácia zaoberajúca sa štúdiom vzťahu 

človeka, spoločnosti, kultúry a geografického prostredia. Študuje vplyv abiotických faktorov (klíma, 

pôda, prírodné zdroje, geografické podmienky ap.) a biotických faktorov (rastliny a ţivočíšstvo) na 

vznik, vývoj a činnosť ľudských spoločenstiev a kultúr v čase a priestore. Za zakladateľov g. č. sa 

pokladajú F. Ratzel (Anthropogeografie, I – II, 1882 – 1891), kt. zdôrazňoval vplyv geografických 

podmienok, najmä podnebia a P. M. Vidal de la Blanche, kt. uţ chápe vzťah človek–prostredie ako 

obojstrannú, vzájomne rovnocennú interakciu a vyzdvihuje aj sociokultúrne a historické faktory. V 

USA na Ratzelou koncepciu nadviazala škola environ-mentalizmu (E. C. Semplová, E. Huntington). 

Huntington vo svojom diele Civilization and Climate (1924) napr. predpokladá postupný presun 

ohnísk civilizácie z euroázijskych kultúrnych oblastí do chladnejšieho a rôznorodejšieho prostredia 

severozáp. Európy. Vyššiu fázu štúdia vzťahu človeka, kultúry a prostredia predstavujú práce 

Sauera, kt. uţ anticipoval nástup modernej kultúrnej ekológie. 

Sociálna geografia – súčasť systematickej (všeobecnej) geografie zaoberajúca sa analýzou 

sociálnych javov v priestore, t. j. ich priestorovou štruktúrou, vzájomnými vzťahmi, zákonitosťami ich 

zmien a vývoja. Jej oblasť záujmu sa prekrýva s ekonomickou g., g. človeka (antropogeografiou). Na 

rozhraní stor. sa vzťah človek–prostredie vysvetľoval v zmysle geografického determinizmu, aţ 

neskôr sa začal chápať tento vzťah obojstranne. S. g. vznikla spoločne s g. obyvateľstva a kultúrnou 

g. v 40. r. 20. stor. O modernom chápaní s. g. moţno však hovoriť aţ od konca 60. r., keď sa do jej 

pozornosti dostávajú problémy biedy, nerovnomerného rozloţenia bohatstva, rasizmu, zdravia ap. 

Súčasťou s. g. je g. ľudských sídel, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy a sluţieb, novšie aj g. 

rekreácie, vedy, vzdelania, voľného času, spôsobu ţivota, lekárstva, sociálnych problémov, 

sociálnej starostlivosti, lingvistická, vojenská g., g. kapitálu, volieb a i. V ostatných r. sa v s. g. vôbec 

prejavuje silný vplyv sociologizácie a ekologizácie: skúma sa napr. motivácia migrácie, fluktuácie 

pracovných síl, preferencia sídel a priestorov, vnímania prostredia, kvality ţivotných podmienok, 

stupňa poškodenia prírodného prostredia, problémy zdravotného stavu obyvateľstva, chorobnosti, 

resp. úmrtnosti na civilizačné choroby, pracovných úrazov a chorôb z povolania, ţivotného štýlu, 

stability a nestability oblastí, otázky hodnotovej orientácie a religiozity, vplyvu sociálnej heterogenity 

obyvateľstva na kultúrny, sociálny a ekonomický ţivot oblastí, relat. uzavretých ,,ekologických 

skupín“ obyvateľstva v spoločnom akčnom a komunikačnom priestore predstavovanom bydliskom, 

územnou lokalitou, sídlom. G. s. študuje charakter a priestorovú diferenciáciu regiónov z 

kultúrnosociálnych hľadísk, ako aj podmienenosť sociálnych patol. javov (samovraţednosť, 

rozvodovosť, interrupcie, pohlavné choroby, prostitúcia, kriminalita, narkománie ap.). 

Politická geographia – súčasť g. úzko prepojená s politológiou a sociálnou politikou. Vyuţíva 

geografické metódy a koncepcie spojené s priestorovými perspektívami. Za zakladateľa p. g. sa 

pokladá F. Ratzel (Politische Geographie z konca 19. stor.), kt. bol pod silným vplyvom darwinizmu 

a jeho učenie o boji o ţivot a prirodzenom výbere aplikoval na ľudskú spoločnosť. Základnou 

jednotkou, na kt. moţno spoločnosť štruktúrovať sú podľa neho štáty, kt. medzi sebou súťaţia o 

ţivotný priestor. Nové východiská p. g. nachádza R. Harthsohorn v štrukturálnom funkcionalizme. V 

60. r. sa p. g. začína zameriavať viac na skúmanie politických procesov a štruktúr prebiehajúcich nie 

v štátoch, ale regiónoch, mestách (lokalizačné konflikty v mestách, rozdeľovanie bohatstva, g. 

volieb). 

geographia, ae, f. – [geo- + g. grafein písať] →geografia. 

geohelmintosis, is, f. – [geo- + g. helmin(s)helminthos červ + -osis stav] geohelmintóza, parazitické 

ochorenie vyvolané parazitmi ţijúcimi v zemi (napr. tunelárska choroba; →ankylostomiáza). 



geomedicina, ae, f. – [geo- + medicina lekárstvo] geomedicína, lekársky odbor zaoberajúci sa 

výskytom a priebehom chorôb v závislosti od geografických a klimatických podmienok. 

geometrická ilúzia – zraková ilúzia, klam, najmä vzdialenosti, smeru; →klamy. 

geometrická izoméria – chem. druh stereoizomérie pri zlúč. s dvojitou väzbou al. pri cyklických 

uhľovodíkoch. 

geometrické izoméry – chem. stereoizoméry, kt. sa líšia polohou niekt. atómov al. atómo-vých 

skupín vzhľadom na referenčnú rovinu. Vyskytujú sa v org. zlúč. obsahujúcich dvojitú väzbu al. pri 

cyklických uhľovodíkoch. G. i. obsahujúce väzbu C=C majú zväčša rovinnú štruktúru a líšia sa iba 

rozličnou polohou substituentov. Napr. dichlóretylén môţe existovať vo formách A, B a C: 

    

Všetky tri látky sú izomérne, pričom A sa podstatne líši od ostatných dvoch. Zlúč. B a C sú g. i. 

Izomér B má atómy chlóru na tej istej strane (cis-izomér) a C na opačných stranách dvojitej väzby 

(trans-izomér). 

Izoméria cis-trans jestvuje aj pri zlúč. s dvoma al. viacerými dvojitými väzbami. Vzájomná premena 

B na C je moţná (účinkom svetla, tepla atď.), ale vyţaduje veľkú energiu (musí sa pritom zrušiť 

dvojitá väzba).  

G. i. cyklických uhľovodíkov je napr. 1,2-dimetylcyklopropán, kt. môţe existovať ako 1,2-cis-

dimetylcyklopropán (D) al. 1,2-trans-dimetylcyklopropán (E): 

 

 

 

G. i. sa líšia fyz.-chem. vlastnosťami, v prípade liečiv aj farmakodynamickými účinkami. Označujú sa 

cis/trans a E/Z. Cis-izoméry majú 2 rovnaké atómy al. skupiny na tej istej strane roviny, trans-

izoméry ich majú na opačných stranách roviny. Ak na atómoch tvoriacich dvojitú väzbu nie sú 

nadviazané rovnaké atómy al. rovnaké skupiny, pouţije sa symbolika E/Z. Na kaţdom z atómov 

tvoriacich dvojitú väzbu sa určí podľa pravidiel-R/S systému nadradená skupina. Ak leţia nadradené 

skupiny na rovnakej strane roviny, vyjadrí sa priestorové usporiadanie symbolom Z, ak leţia na 

opačných stranách roviny, symbolom E.  

geonosis, is, f. – [geo- + g. nosos choroba] →geonóza. 

geonóza – [geonosis] choroba vyvolaná mikroorganizmami (látkami) pochádzajúcimi z pôdy. 

geoparasitologia, ae, f. – [geo- + l. parasitus cudzopasník + g. logos náuka] geoparazitológia, náuka 

o výskyte a šírení sa parazitov v závislosti od zemepisných podmienok. 

geophagia, ae, f. – [geo- + g. fagein hltať, jesť] geofágia, chorobná nutkavosť jesť zem, pôdu.  

geopsychika – geopsychické javy, vplyv atmosferických vplyvov, počasia, podnebia, krajiny, resp. 

bezprostredné pôsobenie Zeme na psychické deje, myslenie, správanie, ale aj na samovraţdy, 

zločinnosť a výskyt duševných chorôb. Vplyvu klimatických a geografických faktorov na psychiku 

venovali pozornosť viacerí autori, ako A. Quetelet (Sur l,homme et le dévelopment de ses facultés. 

Un essai de physique sociale, Paríţ 1835), C. Lombroso (Pensiero et meteore, Milano 1878), W. 

Dexter (Weather influences, London 1904), A. Aimes (Météoropathologie, Paris 1932), W. Hellpach 

(Die geopsychischen Erscheinungen, 1911; Geopsyche, 1935; 1965) a i. 

(di)Georgeov syndróm →DiGeorgeov sy. (→syndrómy). 



geotaxis, is, f. – [geo- + g. taxis usporiadanie] geotaxia, pohyb organizmov ovplyvnený zemskou 

gravitáciou. 

geotrichosis, is, f. – [Geotrichum candidum + -osis stav] →geotrichóza. 

geotrichóza – [geotrichosis] choroba vyvolaná plesňou →Geotrichum candidum. Postihuje bronchy a 

pľúca, ústnu dutinu, GIT, koţu, príp. oči. Orálna, intestinálna, bronchiálna a bronchopulmonálna 

forma je pp. endogénneho pôvodu, kým koţná forma a postihnutie rohovky pp. exogénneho pôvodu. 

Pôvodca sa však zisťuje aj v saprofytickej forme v stolici, a to aţ v 25 – 30 % prípadov bez 

akýchkoľvek črevných príznakov a v 50 – 60 % prípadov s ochoreniami GIT. Zriedka sa zistí v spúte 

(asi 1 – 6 % zdravej populácie), často však u pacientov s chron. pľúcnymi chorobami (napr. pri tbc 

aţ v 25 %). Rozoznáva sa bronchopulmonálna, bronchiálna, gastrointestinálna, koţná a očná forma.  

Bronchopulmonálna geotrichóza je chron., zriedkavejšie subakút. ochorenie, kt. sa môţe vliecť 

mesiace i roky, obyčajne s občasnými akút. exacerbáciami. Pacienti vykašľávajú sivé, husté, 

mukoidné aţ mukopurulentné spútum, niekedy s prímesou krvi. Teplota býva normálna al. mierne 

zvýšená, zriedka dosahuje 38 – 39 °C. Hodnoty rýchlosti sedimentácie a leukocytov v periférnej krvi 

bývajú normálne al. mierne zvýšené. Na rtg snímke sa zisťujú diseminované, miestami splývajúce 

loţiská postihujúce celé pľúca al. ich väčšiu časť, zriedkavejšie väčšie homogénne loţisko. Asi v 25 

% vznikajú tenkostenné dutiny. Tendencia k pľúcnej fibróze je malá.  

Bronchiálna/tracheobronchiálna geotrichóza má chron., príp. subakút. priebeh, jej hlavným 

príznakom je produktívny kašeľ. 

Geotrichóza ústnej dutiny sa prejavuje tvorbou povlakov sivobelavej farby podobných kandidóze 

(sooru). Vzniká na podklade patol. zmien iného pôvodu. Môţe byť prítomná lingua nigra. 

Geotrichóza GIT – úloha Geotrichum candidum v jej etiológii sa vzhľadom na častú saprofytickú 

existenciu tejto plesne hodnotí ťaţko.  

Kožná forma – je chron. ochorenie, kt. ak sa nelieči, trvá aj niekoľko r. Ide o solitárne al. 

konfluujúce pustuly s erytémom, príp. infiltráty s miliárnymi abscesmi al. drobnými uzlíkmi. V 

neskoršej fáze sa tvoria hlbšie chron. vredy. Lézie sú nebolestivé al. len mierne citlivé na tlak. 

Dg. – potvrdzuje sa mikroskopickým nálezom geotrích v spúte al. aspiráte bronchov; materiál sa 

musí vyšetriť okamţite po odbere, pretoţe sa plesne vo vonkajšom prostredí rýchlo mno-ţia, čo 

znemoţňuje hodnotenie. Pôvodca sa dá dokázať aj v kultúre, tkanivách a sérologicky. Nepriamym 

dg. dôkazom je úspech jodidovej th. 

Th. – odporúča sa dlhodobé podávanie jodidu draselného p. o., v ťaţkých prípadoch amfoteri-cín B. 

Geotrichum candidum – pleseň, kt. sa nachádza v pôde, org. materiáloch (kyslé mlieko, maslo, syry, 

ovocné šťavy, víno a i.). Často sa dá dokázať v spúte a stolici aj u zdravých 

osôb. Má septované hýfy s dichotomickým vetvením a ich rozpadom na 

valcovité artrospóry. Dá sa dokázať ako saprofyt na sliznici ústnej dutiny a v 

stolici. Môţe vyvolať →geotrichózu. 

Geotrichum candidum 

 

geotropismus, i, m. – [geo- + g. tropé obrat] geotropizmus, rastový ohyb časti rastlín (lodýh, koreňov) 

vplyvom gravitácie. 

gepefrín – Gepefrinum, (+)-(S)-3-) (2-aminopropyl)-fenol, C9H13NO, Mr 151,21; sympatikomimetikum, 

izomér hydroxyamfetamínu, antihypotenzívum (tartrát C13H19NO7 – 

Pressionorm
®
, Wintonin

®
). 



Gepefrín 

 

gephyrophobia, ae, f. – [g. gefýrá val, most + g. fobiá strach] →gefyrofóbia. 

Geraniaceae – pakostovité, čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, chlpatých al. ţľaznato chlpatých bylín, 

polokrov, zriedka aj stromov so striedavými laločnatými al. dielnymi listami. Päťpočetné 

obojpohlavné kvety sa pravidelne al. slabo súmerné. Charakteristický zobákovitý plod. Rastú v 

miernych pásmach celého sveta (11 rodov, 780 druhov). Z početných druhov rodu pakost 

(Geranium) najznámejší je pakost lúčny (Geranium pratense) a pakost smradľavý (Geranium 

robertianum). Bociannik rozpukovitý (Erodium cicutarium) je obyčajná burina. Z Kapska pochádza 

pelargónia krúţkovaná (Pelargonium zonale), rozšírená okrasná rastlina, ako aj muškát citrónový 

(→Pelargonium odoratissimum), pouţívaný v parfumérii.  

geranial – trans-izomér citralu. 

geraniol – 2,6-dimetylokta-2-dien-8-ol, najvýznamnejší dvojito nenasýtený monoterpénový alkohol, Mr 

154,24. 
2
-dvojitá väzba má trans-konfiguráciu. Izomér s dvojitou väzbou s cis-konfiguráciou v 

polohe 2 je nerol.  

Geraniol 

 

Štruktúrny izomér linaol má svoju OH skupinu na C-3 namiesto C-1. G. je esenciálnou zloţkou 

mnohých olejov, tvorí aţ 60 % podiel v ruţovom oleji. Má vôňu ruţí. Pouţíva sa najmä vo forme 

acetátu v parfumérii. Pyrofosfátový ester je dôleţitým intermediátom v syntéze terpénov. Spojením 

dvoch molekúl ,,hlavou s chvostom“ vzniká geranylgeranylpyrofosfát, prekurzor tetraterpénov. 

Geranium robertianum L. (Geraniaceae) – pakost smradľavý (čes. pakost smrdutý). Droga Herba 

geranii (robertiani) obsahuje asi 5 – 10 % trieslovín, horčinu geraniín a 

nestále mnoţstvo silice. Má adstringenčné, hemostatické, antidiaroické 

účinky. Pouţíva sa aj ako dermatikum pri zápalových ochoreniach koţe, 

mokvavých koţných afekciách a hnisavých nehojacich sa ranách, a to vo 

forme studeného macerátu al. záparu pripraveného z 1,5 g drogy.  

Geranium robertianum 

 

 

 

 

 

 

geranylhydrochinón – syn. gerochinol; 2-(3,7-dimetyl-2,6-oktadien-1,4-benzéndiol, C16H22O2, Mr 

246,34. Silný alergén trichómov z Phacelia crenulata var. funerea 

J. Voss (Hydrophyllaceae); pouţíva sa v experimentálnom 

výskume ako rádioprotektívum. 

Geranylhydrochinón 

 

geranylpyrofosfát →geraniol. 



Gerardov-Marchantov príznak – príznak epidurálneho hematómu: bolestivý opuch v spánkovej 

a temennej oblasti. 

Gerasimov, Michail Michajlovič – (*1907) sov. antropológ. Vypracoval metódu rekonštrukcie ľudskej 

tváre podľa lebky. Rekonštruoval tvár pitekantropa, sinantropa ap.  

Gerbasiho anémia – [Gerbasi, Michele, *1900, palermský pediater] megaloblastická 

(pernicioziformná) reverzibilná anémia u dojčiat a batoliat po infekčných chorobách u detí 

podvyţivených matiek. Charakterizuje ju triáda príznakov: 1. megalocyty v kostnej dreni; 2. glositída; 

3. extrapyramídová svalová hypertónia a tremor. Koţa je bledá so zníţenou trofikou a miernymi 

edémami, prítomná je nechuť do jedenia, poruchy hltania, hepatomegália. V periférnej krvi je 

hyperchrómna al. normochrómna anémia, makrocyty, nie však megaloblasty. Niekedy je prítomná 

trombocytopénia. V kostnej dreni sú megaloblasty i normoblasty, anomálie myeloidného radu a 

jadier, zmnoţenie histiocytov. Ochorenie sa začína v 2. al. 3. r. ţivota. Prognóza je dobrá, po 

realimentácii a substitúcii vitamínov B12, B2, C a kys. listovej sa upravuje. Vyskytuje sa častejšie u 

tal. detí na Sicílii a Sardínii, menej častá je v stred. Európe. 

Gerbichova krvná skupina – symbol Ge, známa od r. 1960. Znak krvnej skupiny Ge
a
 sa dá dokázať 

na erytrocytoch a leukocytoch prakticky všetkých populácií; asi u 50 % Papuáncov a obyvateľov 

Novej Guiney chýba (Ge
a
–). 

GERD – skr. angl. gastro-esophageal reflux disease gastroezofágová refluxná choroba. 

Gerhardova choroba →erytromelalgia. 

Gerhardt, Charles Frédéric – [1771 – 1856] franc. chemik. Bol ţiakom J. Liebiga a J. B. Dumasa, 

pôsobil ako prof. na univerzite v Strassburgu. Spolu s A. Laurentom vymedzil pojem molekuly ako 

najmenšieho mnoţstva zlúč. al. chem. prvku, kt. existuje samostatne a pojem atómu ako 

najmenšieho mnoţstva prvku v molekule. Rozpracoval teóriu typov, kt. mala svojho času význam 

pre systemizáciu org. zlúč. R. 1839 vyslovil domnienku, ţe v priebehu chem. reakcií prechádzajú z 

jednej zlúč. do druhej zvyšky (radikály), t. j. skupiny atómov, kt. sa tvoria uţ pri reakcii a po nej zasa 

zanikajú. Vypracoval viaceré skúšky pouţívané v klin. med. (na dôkaz kys. acetoctovej, ţlčových 

farbív).  

Gerhardtov príznak I – [Gerhardt, Carl Adolf Christian Jacob, 1833 – 1902, nem. lekár] →príznaky. 

Gerhardtov syndróm – [Gerhardt, Carl Adolf Christian Jacob, 1833 – 1902, nem. lekár] →syndrómy. 

Gerhardtova akustická zmena – [Gerhardt, Carl Adolf Christian Jacob, 1833 – 1902, nem. lekár] syn. 

Biermerov príznak: zmena hypersonórneho, kovového zvuku pri poklepe nad rozsiahlymi kavernami 

naplnenými sčasti sekrétom pri zmene polohy pacienta (hladina sekrétu ostáva nezmenená).  

Gerhardtova skúška – [Gerhardt, Charles Frédéric, 1771 – 1856, franc. chemik] →testy. 

Gerhadtov-Semonov zákon – [Gerhardt, Carl Adolf Christian Jacob, 1833 – 1902, nem. lekár] 

→zákony. 

geriatria, ae, f. – [g. gerón starec + g. iatros lekár] veda zaoberajúca sa komplexnou starostlivosťou o 

starnúcich ľudí a liečením chorôb staroby.  

Podľa údajov OSN bol r. 1980 podiel osôb > 60-r. u nás 15,7 %, r. 2000 bol nárast na 16,4 a r. 2020 

sa očakáva 22 %. Za 40 r. sa teda podiel starých ľudí zvýšil o 55 %. > 65-r. ľudí u nás je 10 – 12 % 

populácie. Naďalej sa predlţuje ľudský vek a zvyšuje sa počet starých ľudí. Stredná dĺţka ţivota 

(vek, kt. sa človek pp. doţije pri narodení) je u nás u muţov 67,7 a u ţien 75,4 r. 

Preto uţ r. 1955 zahrnula SZO starostlivosť o starých ľudí do svojho programu. R. 1974 vyšla 

publikácia Komisie expertov o Plánovaní a organizácii geriatrických sluţieb. R. 1980 sa konala 

konferencia v Mexico City a Regionálna konferencia pre Európu vo Feze (Maroko), kt. poloţili 



základy prípravy programu starostlivosti o sta- rých ľudí SZO prijatého Valným zhromaţdením OSN 

r. 1982.  

Max. dĺţka ţivota je ~ 120 r. Podľa Guinessovej knihe svetových rekordov sa tohto veku doţil 

Shigichio Izumi; údaje o dlhovekosti obyvateľov Ánd a Kaukazu sa pokladajú za málo spoľahlivé. 

Max. dĺţka ţivota sa týka najmä zmenenej mortality starých ľudí. Podľa Gompertzovej rovnice sa 

hodnota mortalita kaţdých 8 r. po puberte zdvojnásobuje, v pokročilkom veku (> 100 r.) sa však 

výrazne zniţuje. Predĺţenie ľudského ţivota sa dosiaľ dosahovalo skôr zníţením úmrtnosti v 

mladosti, likvidáciou infekčných chorôb, zlepšením výţivy obyvateľstva a ţivotného štýlu, 

sociálnych, hygienických pomerov ap., ako zvýšením hornej hranice ľudského veku; →gerontológia. 

Osobitosti chorôb staroby – medzi jednotlivými populáciami sú značné rozdiely incidencie chorôb 

v starobe, čo pouka-zuje na úlohu vonkajších faktorov. Incidencia rakoviny prsníka u Japoniek 

ţijúcich v Kalifornii je napr. 10-krát vyššia ako v Japonsku. Aj vnútri tej istej populácie však jestvujú 

značné rozdiely. Klin. obraz chorôb v starobe má niekt. osobitosti: 

1. Polymorbidita – súčasný výskyt, syntropia viacerých chorôb, pri kt. sa uplatňuje sumačný účinok, 

,,reťazová reakcia“ – ochorenie jednou chorobou pôsobí ako spúšťací mechanizmus pre vznik 

ďalších ochorení, a sklon ku komplikáciám a následkom. Typická je napr. táto kaskáda: osteoporóza 

→ fraktúra krčka stehnovej kosti  → imobilizačný sy.  → strata sebestačnosti al. depresia  → 

nespavosť  → medikácia nespavosti  → ,,polieková opitosť“  → pád  → poranenie  → 

posttraumatická funkčná porucha.  

2. Mikrosymptomatológia – chorobné príznaky sú len min. vyjadrené, častá je indolencia a ne-

schopnosť rozpoznať chorobu, pri akút. infekciách napr. chýba horúčka al. leukocytóza. 

Tyreotoxikóza sa môţe prejaviť len izolovanou tachyfibriláciou, inokedy úbytkom hmotnosti a 

únavou, pričom ostatné príznaky chýbajú; pri peritonitíde chýba napätie brušných svalov. 

3. Atypickosť príznakov – priebeh choroby modifikujú najmä involučné zmeny orgánov, strata 

funkčných rezerv a kompenzačných mechanizmov, ako aj polymorbidita. napr. hypotyreóza sa môţe 

prejaviť ako pseudodemencia; akút. infarkt ako náhla brušná príhoda al. krátkodobé bezvedomie s 

pádom; angina pectoris len dýchavicou; kongestívne zlyhanie srdca zmäte-nosťou, bolesťami v 

pravom podrebrí, miernym ikterom a únavou; bazálna pneumónia ako peritonitída, disekujúca 

aneuryzma ako akút. infarkt myokardu, peritonitída al. akút. srdcová nedostatočnosť; depresia ako 

pseudodemencia. 

4. Sklon k protrahovanému priebehu a chronicite. 

5. Fenomén vytlačenia – niekt. komplikácie zastierajú al. prekryjú základnú symptomatológiu a 

ovládnu klin. obraz, napr. imobilizačný sy., strata pocitu smädu, poruchy mikcie, inkontinencia moču 

al. stolice, kvalit. poruchy vedomia, dekubity, poruchy hydrominerálnej rovnováhy. 

6. Akceleračný fenomén – kaţdé závaţnejšie ochorenie urýchli proces starnutia. Choroba sa 

obyčajne spája s obmedzením te-lesných a duševných aktivít, apatiou, dekompenzáciou rôznych 

orgánových funkcií. 

V starobe býva zmenená odpoveď organizmu na záťaţové situácie (úraz, operácia, infekcie ap.). K 

typickým a častým javom v starobe patria neuropsychické zmeny, kt. môţu byť vyvolané aj 

metabolickými zmenami al. účinkom liečiv (metabolická encefalopatia, toxická psychóza, akút. 

cerebrálny sy.). Ťaţko sa odlišuje najmä demencia od funkčne a org. podmieneného delíria 

vyvolaného hypoxiou, resp. ischémiou mozgu, hypoglykémiou, nutričnými faktormi (napr. 

hypovitaminózou) al. metabolickými poruchami; →gerontopsychiatria. 

Involučné zmeny neuroendokrinného systému sú – ak odhliadneme od fyziol. hypogonadizmu po 

menopauze – pomerne málo prebádané. Ide o následok zmien tvorby a sekrécie hormónov, ale aj 



počtu a afinity receptorov a efektorov hormónov, ako aj zmeny metabolizmu ich biotransformácie. 

Pri obvyklej polypragmázii sú častejšie neţiaduce účinky th. vrátane interakcie rôznych liekov. 

 

Choroba starého človeka je vţdy bio-sociálno-psychologickým problémom; choroba je so-ciálnou 

udalosťou. Jej najdôleţitejším následkom je strata sebestačnosti a zvýšenie závislosti. Akút. 

psychosociálny problém, napr. závaţná ţivotná udalosť, má zasa za následok nápadné zhoršenie 

somatických ťaţkostí, dekompenzáciu chron. ochorenia a rôzne komplikácie. Táto skutočnosť si 

vyţaduje komplexný prístup k chorobám, zdravotnú, psychol. i sociálnu intervenciu. 

Vyšetrenie starého človeka – pre zabezpečenie komplexnej starostlivosti o starého človeka je 

dôleţité mať dostatok informácií nielen o jeho somatickom stave, ale aj mentálnych funkciách a 

sociálnych podmienkach, v kt. ţije. 

Anamnéza starého človeka je často sťaţená pre nedoslýchavosť, zlý zrak, afáziu, príp. psychické 

poruchy (napr. poruchy pamäti). Mnoho informácií moţno získať od rodiny, ale kaţdý pacient 

uprednostňuje priamy rozhovor s lekárom. V rozhovore s pacientom treba ujas-niť najmä tieto 

otázky: 1. Problémy pacienta, kt. ho obťaţujú, znepokojujú, z kt. má obavy a interpretuje ich ako 

chorobu (,,autogénna choroba“ podľa Balinta). Pohľad pacienta nebýva v súlade s tým, čo pre svoje 

dg. posudzovanie potrebuje lekár, aby mohol utvoriť vlastnú verziu choroby (,,iatrogénna choroba“ 

podľa Balinta). Pri geriatrickej anamnéze treba obidva tieto pohľady kordinovať. 2. Čo pacient 

očakáva od th. a čo pokladá za ţivotné hodnoty (hierarchia hodnôt, pohľad na svoj ţivot, osobné 

väzby, postoj k chorobe). Lekár má pacientovi vysvetliť, ţe je nereálne očakávať, ţe sa zbaví 

všetkých chorôb, ale ţe sa vyvinie max. úsilie, aby sa stav zlepšil. Mal by presvedčiť pacienta a 

získať jeho súhlas s potrebnými dg. a th. postupmi, pretoţe rozhodujúce je vţdy prianie pacienta. 

Okrem klasickej anamnézy treba vykonať: 1. podrobnú liekovú anamnézu, príp. abúzu vrátane 

alkoholu; 2. sociálnu anamnézu (bývanie, trávenie všedných dní a sviatkov, koníčky, sociálne 

kontakty s rodinou a priateľmi, či má domáce zvieratá, ekonomická situácia); 3. anamnézu 

stravovania (stravovacie návyky, schopnosť nakúpiť potraviny, pripraviť ich a jesť); 4. orientačné 

zhodnotenie psychického stavu – autohodnotenie nálad, spánku, postojov a objektívne posúdenie 

osobnosti, jednotlivých zloţiek psychiky (pamäť, duševné potreby a pociťovanie ich deficitu, inventár 

ţivotných udalostí, kt. pacient pripisuje emocionálny význam – k záťaţovým situáciám patrí napr. 

úmrtie partnera, blízkej osoby, odchod do dôchodku, rozpad rodiny a s tým spojená strata 

sociálnych istôt ap.). Starý človek je obyčajne schopný lepšie opísať svoje somatické ťaţkosti ako 

svoj psychický stav a sociálne problémy (s výnimkou ekonomických). 

K častým anamnestickým údajom v starobe patria: 

Zmysly – poruchy sluchu, zraku (okuliare, slúchadlá). 

Kardiovaskulárny systém – dýchavica, opuchy, nepravidelná činnosť srdca, slabosť a závraty pri 

postavení, chladné končatiny. 

GIT – poruchy kúsania, ţuvania, nefunkčná zubná protéza, poruchy hltania, zápcha, hnačka, 

krvácanie v súvislosti so stolicou, nechuť do jedenia, zmeny hmotnosti. 

Uropoetický systém – inkontinencia moču, ťaţkosti s močením, nyktúria. 

Koža – suchosť, svrbenie, mozole, výrastky na koţi, zmena na nechtoch. 

Pohybový systém – bolesti nôh, neschopnosť dlhšej chôdze, chôdze po schodoch, pouţívanie 

palice, neschopnosť vykonávať niekt. manuálne činnosti, bolesti v chrbte, drieku, vynucovanie 

úľavových a odpočinkových polôh. Dôleţité sú aj údaje o pádoch, neznášanlivosti tepla a zimy a i. 



Fyzikálne vyšetrenie nadobúda význam najmä pri sťaţenej anamnéze. K min. zákl. preventívnym 

vyšetreniam patrí : 

• Posúdenie celkového stavu – vedomia, moţnosti kontaktu, stavu osobnej hygieny, výţivy (index 

telesnej hmotnosti), polohy, pohyblivosti, chôdze, hlasu a reči.  

• Meranie TK – vykonáva sa vţdy v leţiacej al. sediacej polohe a potom po postavení (častá 

ortostatická hypotenzia). V stojacej polohe nemá systolický TK klesnúť o > 20 mm Hg, do 2 min sa 

má vrátiť k výchochodiskovým hodnotám. Za hypertenziu sa pokladajú hodnoty systolického TK > 

150 a diastolického TK > 95 mm Hg v sediacej polohe zistené pri opakovaných vyšetreniach. 

Prevalencia takto definovanej hypertenzie je u osôb > 70-r. asi 70 %. Asi 7 – 10 % starej populácie 

má tzv. izolovanú systolickú hypertenziu, kt. sa vyznačuje veľkou tlakovou amplitúdou, t. j. 

systolickým TK > 160 a diastolickým TK pod 90 mm Hg. U starých ľudí však býva zníţená 

poddajnosť a zvýšená tuhosť cievnej steny, kt. podmieňuje tzv. pseudohypertenziu. Tá sa dá zistiť 

Oslerovým manévrom: manţeta tlakomeru sa insufluje nad hodnotu systolického TK zmeranú 

obvyklým postupom, pritom sa palpuje pulz na a. radialis al. a. brachialis pod manţetou. Za pozit. sa 

pokladá test, keď pulz na artérii ostane hmatný. Skutočný TK je o 20 – 50 mm Hg niţší ako TK 

nameraný beţným spôsobom.  

• Palpačné a auskultačné vyšetrenie karotíd a periférnych tepien  – bradykardia < 60/min, kt. nie je 

výnimkou, ako aj kaţdá arytmia sa overuje EKG vyšetrením. Často sa zisťuje pulsus durus et altus, 

a to následkom tuhšej steny aorty a aterosklerózy tepien. Vţdy sa majú vyšetriť pulzy na všetkých 

obvyklých miestach. Beţným javom sú chladné končatiny pri dobre hmatateľnom pulze na tepnách. 

Jednostranný šelest nad a. carotis je aţ v 75 % osôb > 70-r. asymptomatický a nie je prejavom 

zníţeného prietoku krvi mozgom. Niekt. karotické šelesty sú prenesené zo srdca. Prítomnosť 

šelestu je však indikáciou na neinvazívne vyšetrenie prietoku. 

• Orientačné vyšetrenie kognitívnych funkcií – napr. pomocou dotazníkov. 

• Základné vyšetrenie zraku a sluchu – vykonávajú odborní lekári.  

• Posúdenie stavu ústnej dutiny vrátane chrupu (stomatológ) – vykonáva sa po vyňatí snímateľnej 

protézy. V našej populácii je funkčne nevyhovujúci vlastný chrup asi v 80 %. Najčastejšími príčinami 

straty zubov sú paradentopatie, zubný kaz (u starých najmä na krčkoch zubov) a nadmerná abrázia. 

Protetické náhrady často starým ľuďom chýbajú, aj keď sú indikované. Funkčná neschopnosť 

chrupu s náhradami stúpa výrazne s vekom. Nestomatológ môţe orientačne posúdiť funkčnosť 

protézy. Častým problémom je padajúca horná náhrada (pridrţiavanie jazykom). 

• Vyšetrenie kože – koţa býva uvoľnená, menej elastická, má zníţený turgor, je vrásčitá (najprv 

okolo očí), suchšia, zisťuje sa presvitajúca koţná kresba, drobné angiómy a venektázie, v niekt. 

oblastiach sa zjavujú ohraničené pigmentácie (najmä perianálne a perigenitálne), pehy, hnedasté 

škvrny najmä na chrbte rúk a v tvári (lentigá), bradavčité útvary v miestach trvalého styku dvoch 

koţných plôch (kondylómy), čierne body v ústiach folikulov (komedóny), svetloţlté al. belavé 

papulky veľkosti maku aţ prosa, obvykle v tvári (seba-ceózna hyperplázia), výrastky. 

Typickým prejavom starnutia je sivenie (poliosis), kt. sa vyskytuje u osôb > 50-r. v 50 % populácie. 

Je následkom poklesu počtu melanocytov v papile. Nastupuje individuálne a okrem gen. činiteľov ho 

ovplyvňujú aj faktory prostredia. V priebehu starnutia nastáva na vlasatej časti hlavy difúzna 

redukcia hustoty vlasových folikulov (defluvium). Vlasy strácajú svoj lesk a stenčujú sa. Zachovávajú 

sa však chĺpky v ušnici (tragi), krátke vlasy obŕv (supercílie) a chĺpky v nose (vibrisae). 

Spoľahlivejším kritériom starnutia je sivenie axilárneho ochlpenia. U ţien sa zjavuje mierny 

hirzutizmus na hornej pere.  

Nechty v starobe strácajú svoj lesk, dostávajú ţltkastý aţ sivozelený nádych, zjavuje sa brádzovanie 

a atrofia. Nechty v starobe pmalšie rastú. Veľmi časté je zväčšenie a hrubnutie nechtových 



platničiek, rôzne dystrofické zmeny a deformácie, degenerácia zakrivenia nechtov na nohách, najmä 

palcoch (drápovitý necht, onychogryfóza), čiastočné al. úplné uvoľnenie nechtu z lôţka 

(onycholýza). Častou príhodu je zarastený (inkarcerovaný) necht Veľmi časté sú onychomykózy.  

Koţné zmeny sa zisťujú najmä na miestach exponovaných slnečnému ţiareniu a klimatickým 

faktorom, predovšetkým na koţi tváre (angl. photoaging). 

• Palpačné vyšetrenie štítnej žľazy  

• Palpačné vyšetrenie prsníkov (u ţien)  

• Digitálne vyšetrenie rekta a u muţov palpačné vyšetrenie prostaty – najlepšie v polohe na chrbte 

al. na boku. Po divulzii sedacej časti sa má vyšetriť pritom aj análna oblasť a pátrať po vonkajších 

hemoroidoch, prolapse análnej sliznice, perianálnej fisúre a zaparení. 

• Gynekol. vyšetrenie u žien (gynekológ)  

K ďalším obligátnym preventívnym vyšetreniam patrí: EKG, rtg vnútrohrudníkových orgá-nov, 

glykémia (2 h po najedení), celkový cholesterol (ráno), hemoglobín, mikroskopické a kultivačné 

vyšetrenie moču (častá asymptomatická bakteriúria), tuberkulínový koţný test, denzitometria kostí u 

postklimakterických ţien s mamografiou a skríningový test na okultné krvácanie v stolici. Kaţdý 

pozit. nález treba podrobiť ďalšej dôkladnej analýze. 

Somatické funkcie sa dajú posudzovať: 1. pomocou klin. dg. metód (vyšetrenie pľúc, obličiek, 

pečene atď.); 2. pomocou jednoduchých klin. testov, kt. sú orientované na očakávané patofyziol. 

poruchy v starobe, obyčajne na niekoľko funkcií súčasne; 3. pomocou záťaţových testov. 

Funkčná diagnostika – má za cieľ odhaliť nezistené choroby a poruchy, zhodnotiť schopnosti 

pacienta, jeho zdravotný handicap a stanoviť druh a intenzitu starostlivosti (th. plán, zdravotnícke a 

sociálne sluţby). Pri hodnotení funkčného stavu starého človeka sa testujú rozličné orgánové 

(fyzické, biol., somatické, psychické a sociálne) funkcie. 

Hlavné funkčné kritéria pri posudzovaní starého človeka sú samostatnosť a závislosť. 

Samostatný je človek, kt. nemá podstatné obmedzenie telesných a duševných funkcií a samostatne 

(bez pomoci, asistencie) iných zvláda všetky potrebné aktivity denného ţivota v prostredí, v kt. ţije. 

Opakom samostatnosti je závislosť.  

Stupne závislosti (podľa SZO): 

1. Ľahká závislosť – pacient vyţaduje podporu v motivácii k denným činnostiam a kontrolu ich 

samostatného vykonávania. Potrebný je len dočasný dohľad a výpomoc druhej osoby, občasná 

lekárska pomoc a ošetrovateľská starostlivosť. 

2. Závislosť stredného stupňa – je nevyhnutný dohľad a sústavná pomoc pri vykonávaní niekt. (nie 

všedných) činností. Pomoc pri zabezpečovaní základných potrieb inou osobou. 

3. Úplná (ťaţká) závislosť – pacient vyţaduje trvalý dohľad a laic- kú i odbornú starostlivosť 

(lekársku, ošetrovateľskú, sociálnu). Funkčný handicap je taký veľký, ţe ho nemoţno kompenzovať 

beţnou pomocu. Všetky základné potreby sa musia zabezpečovať niekým iným. Pacienti vyţaduje 

obyčajne trvalú ústavnú starostlivosť vo vhodných (diferencovaných) zariadeniach.  

V populácii je samostatných asi 40 % 50 – 59-r., 40 % 60 – 69-r., 20 % 70 – 79-r. a asi 5 % 80 – 89-

r. 

Záťažové testy – umoţňujú odhaliť poruchy, kt. sa za bazálnych podmienok ešte neprejavujú. 

Vhodné sú najmä štandardizované postupy, pri kt. sa určitá funkcia stimuluje al. inhibuje. 

Obmedzená pohyblivosť kĺbov dolných končatín bráni napr. pouţiť ergometriu. Čas potrebný na 

úpravu vychýlenej funkcie je u starých ľudí obyčajne dlhší (napr. pri perorálnom glukózovom 



tolerančnom teste). Zmenené regulačné funkcie sa môţu prejaviť aj stratou charakteristických 

cirkadiánnych biorytmov (napr. rytmu kortizolémie). Pri interpretácii výsledkov funkčných a 

záťaţových testov treba zohľadňovať vekové referenčné hodnoty (napr. pri hodnotení klírensu 

kreatinínu a koncentračnom teste). 

Testy všedných činností  – slúţia na hodnotenie schopnosti vykonávať úkony súvisiace so 

samoobsluhou. K základným všedným činnostiam patrí jedenie, pitie, obliekanie, umývanie 

a kúpanie, chôdza a presuny, schopnosť udrţať moč a stolicu, resp. pouţívať WC. Inštrumentálne 

všedné činnosti predstavujú aktivity nevyhnutné na ţivot v samostatnej domácnosti a komunite: 

schopnosť pripraviť jedlo, obstarať nákup, vykonávať jednoduchšie domáce práce, telefonovať, 

cestovať dopravným prostriedkom, uţívať lieky a spravovať vlastné financie. Na testovanie týchto 

činností sa pouţívajú rozličné testy, napr. →Barthelov test al. →Katzov test (→testy). 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Posudzovanie funkčného stavu starého človeka pomocou jednoduchého funkčného vyšetrenia  
(podľa Pacovského, 1994) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Vyšetrovací postup     Testované funkcie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Pacient poloţí zopnuté ruky       Vonkajšia rotácia plecových kĺbov, flexia a abdukcia horných končatín, flexia 

    na temeno hlavy        lakťov, extenzia zápästí. Schopnosť vykonávať určité samoobsluţné úkony 

2. Pacient poloţí zopnuté ruky     Vnútorná rotácia pliec, abdukcia a flexia lakťov. Schopnosť obliekanie, umý- 

    na bedrá        vania dolnej časti chrbta, vykonávať toaletu po stolici 

3. Pacient sa posadí, dotkne     Flexia chrbta, bedrového a kolenového kĺbu. Schopnosť udrţovať rovnová- 

    sa prstom ruky palca na       váhu, obuť sa, udrţovať hygienu nôh 

    druhej dolnej končatine   

4. Pacient stlačí postupne obi-     Schopnosť úchopu a jeho sily 

    dvoma rukami nastavený  

    ukazovák vyšetrujúceho 

5. Pacient drţí list papiera     Stisk a tlak, schopnosť činnosti rúk 

    medzi palcom a ukazová- 

    kom, pričom vyšerujúci 

    sa snaţí papier vytiahnuť 

6. Pacient vstáva zo stoličky     Funkcia dolných končatín, svalová sila, rozsah pohybu, rovnováha, schop- 

    bez pomoci rúk       nosť samostatného presunu 

7. Pacient dostane pokyn, aby     Schopnosť chôdze a pohybu, funkcia dol ných končatín, odhad kardiovasku- 

    prešiel 20 – 30 m bez pomoci       lárnej a pulmonálnej funkcie 

8. Chôdza po schodoch, stú-     Posudzovanie kardiovaskulárnej funkcie, schopnosť chôdze. Moţnosť viesť 

    panie po schodoch        domácnosť a spoločensky komunikovať 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Na testovanie všedných činností geriatrických pacientov sa hodia testovacie panely. Dajú sa 

zhotoviť jednoducho tak, ţe na drevenú dosku sa upevní napr. vypínač, zámok s kľúčom, kľuka, 

vodovodný kohútik, škatuľka so zápalkami, plynový zapaľovač, latka s tlačidlami, zips, telefónny 

aparát s číselníkom atď. Panel moţno pouţiť aj na nácvik (rehabilitáciu) všedných činností. 

Na hodnotenie psychického stavu moţno pouţiť psychol. testy, napr. test podľa Kolibáša a spol. 

(1993); →gerontopsychiatria. 

K funkčnému posúdeniu starého človeka patrí aj hodnotenie prostredia pacienta (bývanie), spôsobu 

ţivota, sociálnych vzťahov. Dôleţité je aj zhodnotenie rodiny. V riešení problémov starých ľudí, 

najmä týchto faktorov, negat. ovplyvňujúcich ich zdravotný stav je zdravotníctvo bez riešenia 

sociálnych situácií často bezmocné; →gerontosociológia. 



Aktivita starých ľudí – aktivita je reagovanie na určité podnety z vnútorného al. vonkajšieho sveta. 

Ak majú byť starší ľudia aktívni, nesmú im takéto podnety chýbať. Aktivita im zabezpečuje 

pokrývanie rozličných potrieb a je aj podmienkou ľudskej kreativity. 

Aktivitu starého človeka ovplyvňuje: 1. zdravotný stav (reduktívny i konštruktívny vplyv); 2. osobnosť 

(osobné poňatie staroby, hierarchia hodnôt a potrieb); 3. ,,subjektívny vek“ (samo-hodnotenie 

osobných moţností); 4. motivácia ku konaniu (vonkajšie a vnútorné ,,donucovacie sily“); 5. sociálne 

podmienky (ponuky, moţnosti výberu, samostatnosť al. závislosť, činnosti v rodine, dobrovoľníctvo v 

spoločensky prospešných aktivitách); 6. ekonomické faktory (platené činnosti a rôzne motivácie, 

materiálne podmienky na osobnú záujmovú činnosť); 7. spoločenská mienka o starobe (tradičný 

model ţivotných dráh: vyšší vek = tzv. zaslúţený odpočinok; rola starých ľudí: nemať rolu). 

Poruchy spánku →gerontopsychiatria. 

 

Únava – príznak, o kt. starí ľudia často hovoria, sám osebe však nemá dg. význam. Fyziol. sa 

dostavuje po určitom trvaní fyzickej al. duševnej práce. Starší ľudia majú niţší prah unavi-teľnosti 

(fagitabilita) a ich zotavovanie je predĺţené. Unaviteľnosť moţno zníţiť tréningom. Najčastejšie 

príčiny únavy sú: 1. nedostatočná kondícia; 2. depresie; 3. závaţné org. ochore-nia, najmä malígne 

nádory, chron. obličková nedostatočnosť, chron. infekcie, dekompenzova-ný diabetes mellitus; 4. 

liečivá (najmä psychofarmaká, hypnotiká a spazmolytiká); 5. nedostatok spánku; 6. chron. 

→únavový sy. (→syndrómy). 

Pri veľkej telesnej únave býva aj duševná únava (obrátene je to výnimočné), strata záujmu, 

nesústredenosť, myšlienky sa ţenú, nemoţno ich zachytiť, prítomné bývajú vtieravé myšlienky. 

Únavu charakterizuje pokles svalovej sily (adynamia), strata rýchlosti a koordinácie pohybov, pocit 

stuhnutosti a bolesti svalov. Typický je aj výzor unaveného človeka. U citlivých ľudí vykazuje únava 

meteorotropnú závislosť. 

Neznášanlivosť aktivity – stav neschopnosti mobilizovať fyzickú al. psychickú energiu na 

vykonávanie potrebných denných aktivít. K najčastejším príčinám patria: 1. telesná slabosť pri 

ťaţkých ochoreniach; 2. obmedzená funkcia niekt. orgánov a ich neschopnosť prispôsobiť sa 

zmeneným nárokom org. pri námahe (srdcová nedostatočnosť, chron., respiračná insuficiencia, 

poruchy regulácie krvného obehu); 3. psychické príčiny (nedostatok motivácie, depresie, strach z 

pádov, niekt. duševné choroby). 

Strata aktivity z psychosociálnych príčin sa prejavuje: 1. stratou ţivotného zápalu, ţivotnej iskry 

(angl. failure to thrive); 2. hypobúliou aţ abúliou (stav úplnej nerozhodnosti a straty chcenia; 3. 

anhedóniou (stratou radosti zo ţivota), strata chuti do ţivota; 4. úmyselné a manifestné sťahovanie 

sa do doterajších rol; 5. celkové neprospievanie a chátranie; 6. nešpecifické zhoršenie celkového 

stavu. 

Syndróm z preťaženia – súbor rozličných porúch vznikajúcich po neprimeranej námahe. Klin. sa 

prejaví celkovými príznakmi (únava, vyčerpanosť, prostrácia) a dlhým zotavovaním, ako aj lokálnym 

poškodením (entezopatie, akút. dorzopatie, myalgie medzirebrových svalov po námahe v neobvyklej 

polohe). 

Imobilizačný syndróm – je stav vznikajúci následkom dlhodobej imobilizácie. Pobyt na posteli, 

najmä však vo vertikálnej a pasívnej polohe prináša starému jedincovi viac problémov ako úţitku 

(,,nebezpečné lôţko“). Tzv. ordinovanú imobilizáciu treba vţdy zvaţovať, obmedziť na nevyhnuté 

minimum a čo najskôr začať s aktívnou remobilizáciou. Imobilizácia, a to aj vynútená (imobilita) 

vyvoláva viaceré závaţné patofyziol. a klin. následky: 

Kostra: rýchle nastupuje mobilizácia vápnika z kostí a jeho straty najmä močom, ubúda celkovej 

kostnej hmoty (osteopénia). Imobilizačná osteoporóza (atrofia kosti so štruktúrnymi zmenami 



kostných trámcov) predstavuje riziko kompresie stavcov, zlomeniny krčka stehno-vej kosti a i. kostí. 

Aktivita osteoblastov je zníţená (aktivita kostného izoenzýmu alkalickej fosfatázy v sére býva 

nezmenená), niekedy je prítomná hypofosfatémia.  

Svalstvo: vystupňovaná fyziol. sarkopénia sa spája s atrofiou z nečinnosti, čo sa prejaví sva-lovou 

slabosťou, svalovými kontraktúrami, obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, ich ,,zamrznu-tím“, 

artralgiami. 

Kardiovaskulárny systém: imobilizácia sa spája aj s ortostatickou hypotenziou, zníţením výkonnosti 

srdca a celkového objemu cirkulujúcej krvi; vysoké je riziko flebotrombóz a trom-boembolických 

príhod.  

Dýchacie ústroje: hypoventilácia, zníţenie samočistiacej schopnosti bronchov a horných dýchacích 

ciest, sťaţené vykašľávanie, retencia hlienu a spúta, ako aj venostáza v dolných partiách pľúc 

ohrozujú pacienta vznikom hypostatickej pneumónie. 

Močové ústroje: sťaţené je vyprázdňovanie moču, pomalý je vzostup ,,vretienka“ pri transporte moču 

močovodmi, prítomná býva stáza moču, čo spolu s častou hyperkalciúriou predisponuje k infekciám 

močových ciest. 

Koţné zmeny: atrofia koţe a podkoţného tkaniva, pokles obranných funkcií koţe so sklonom k 

infekcii, pomalé hojenie rán, veľké nebezpečie vzniku dekubitov, ich riziko sa zvyšuje pri inkontinencii 

moču a stolice. 

Neurologické zmeny: porušená koordinácia, ťaţkosti pri udrţovaní aktívnej polohy na posteli, 

nestabilita pri posadení. 

Psychické zmeny: výrazná zmyslová deprivácia, pokles intelektuálnej kapacity, anxiozita a depresia; 

patol. formy správania. 

Sociálne dôsledky: zrútenie sociálnej homeostázy, strata sebestačnosti a vznik úplnej závislosti; 

sociálna izolácia. 

Závraty – klamný pocit, ţe sa okolitý svet al. pacient pohybuje, je v starobe častý príznak (trpí ním ~ 

1/2 osôb > 65 r., ţeny o niečo častejšie ako muţi). Môţu byť vestibulárneho al. extravestibulárneho 

pôvodu. K extravestibulárnym príčinám závratov patrí: 1. ortostatická hypotenzia, hemodynamicky 

významné anémie; 2. postihnutie krčnej chrbtice, najmä cervikálne spondylózy (závraty pri určitej 

polohe hlavy (záklon, otáčania hlavy do strán), kt. zapríčiňujú poruchu prietoku krvi v oblasti 

vestibula a labyrintu; sem patrí aj sy. zadného sympatika (Barrého-Liéouov sy.) a tzv. cervikálna 

migréna (Bärtschi-Rocheaux); 3. metabolické poruchy (hypoglykémia starých diabetikov liečených 

perorálnymi antidiabetikami, hypoxémia a hyperkapnia, chron. respiračná alkalóza); 4. psychické 

faktory (neurózy a fóbie, napr. strach pred pádom z výšky – hypsofóbia). 

Subjektívne závraty charakterizuje pocit neistoty v priestore a plávajúcej podlahy, neistota pri státí a 

chôdzi, celková slabosť, motanie, s pacientom sa všetko krúti, ťahá ho to na stranu, potáca sa 

(titubuje), prepadá sa. Chytá sa opory, pri chôdzi sa zastavuje, oprie sa o sprevá-dzajúcu osobu. Pri 

častejších závratoch začne nosiť palicu, aj keď sa tomu (najmä ţeny) dlho bráni. 

Pri tzv. polohových závratoch vznikajúcich pri náhlej zmene polohy tela al. hlavy, kt. trvajú niekoľko 

s sa odporúča ,,vstávanie na etapy“ a vystríhanie sa práci so záklonom hlavy. Paroxyzmálne závraty 

mávajú náhly začiatok, trvajú minúty, hodiny, najviac 1 – 2 d a končia sa tieţ náhle. Príkladom sú 

závraty pri Meničrovej chorobe, kt. sa začína v mladšom veku. Najväčšie problémy bývajú pri 

dlhodobých závratoch trvajúcich dni, týţdne i roky. Ich príčinou bývajú cievne zmeny, poúrazové 

stavy lebky, očné poruchy (napr. glaukóm) al. poškodenie labyrintu infekciami (napr. herpes zoster) 

al. ototoxickými liekmi. 



Ortostatická hypotenzia – je charakterizovaná poklesom systolického TK o > 20 mm Hg (2,67 

kPa), príp. aj diastolického TK o > 10 mm Hg (1, 33 kPa) po postavení, kt. sa spája s rozličnými 

poruchami. Jej príčinou je zníţená adaptácia krvného obehu na vzpriamený postoj. Jej výskyt sa 

zvyšuje s vekom (u 60-r. je jej výskyt 10 – 15 %, u 80-r, > 30 %). Pri sympatikotonickej forme je 

vystupňovaná aktivita sympatika, ktorou sa organizmus snaţí vykompenzovať pokles TK. Toto úsilie 

je však neúčinné, pretoţe cievne receptory na podnety sympatika nereagujú normálne. Typická je 

tachykardia trvajúca dlhšie ako 10 min. Pri asympatikotonickej forme je príčinou porucha 

baroreceptorového reflexu, srdcová frekvencia sa nemení. Obyčajne sa obidve formy kombinujú. 

Výnimočne vzniká u starých ľudí vazovágová hypotenzia (napr. pri strachu), srdcová frekvencia 

pritom klesá. 

Najčastejšími príčinami ortostatickej hypotenzie sú: 1. útlm hemodynamických regulačných 

mechanizmov pri dlhšie trvajúcom pobyte na posteli v horizontálnej polohe (súčasť imobilizačného 

sy.); 2. rýchla zmena horizontálnej al. sediacej polohy do stojacej; 3. farmakoterapia 

(antihypertenzíva, diuretiká, psychofarmaká – najmä tricyklické antidepresíva, vazodilatanciá); 4. 

hypovolémia (napr. pri dehydratácii) a anémia akéhokoľvek pôvodu; 5. prehnaná redistribúcia 

objemu cirkulujúcej krvi (periférna vazodilatácia pri termoregulácii, postprandiálne prekrvenie 

splanchnickej oblasti); 6. org. ochorenia nervového systému (ateroskleróza mozgových tepien, 

parkinsonizmus, polyneuropatie). 

Klin. obraz – charakterizujú nešpecifické prejavy, ako je únava, pocit slabosti, tma pred očami, 

nevoľnosť, závraty, pády, kolapsy, synkopy, stenokardie, psychické a neurol. prejavy hypoxie 

mozgu. U starých ľudí treba vţdy merať TK aj po postavení, ak to jeho stav dovoľuje. 

Najčastejšie ochorenia starých ľudí – s vekom sa zvyšuje mortalita, medzi 60. a 90. r. s kaţdým r. 

asi dvakrát. Kým v 18. stor. umierali 2/3 ľudí v detskom veku a smrti v starobe sa dočkalo len asi 6 

%, v súčasnosti je situácia opačná. U dlhovekých (> 90-r.) však úmrtnosť paradoxne klesá, čo je pp. 

podmienené selektívnym preţívaním dlhovekých jedincov.  

Vedúcou príčinou smrti osôb > 65-r. sú kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne a nádorové ochorenia, 

kt. podmieňujú ~ 75 % úmrtí. Úmrtia v dôsledku úrazov sú 3-krát častejšie ako vo zvyšnej populácii.  

Dôvody konzultácie praktického lekára bývajú asi  v  25 %  prípadov  izolované  symptómy, v 25 % 

zdruţené symptómy, v 40 % obraz určitej choroby a len v 10 % prípadoch jednoznačná nozologická 

dg. (Mader a Weissberger, 1993). Takmer 1/5 chorôb sa zisťuje náhodne (Zaremba, 1988). 

V starobe prevláda ateroskleróza (takmer 90 % pacientov > 75-r.), choroby pohybového systému, 

nádory, choroby dýchacích ciest tvoria asi 16 %, choroby hepatobiliáráneho systému 13 %, 

cukrovka 6 %, duševné choroby 5,5 %, choroby obličiek a odvodných močových ciest 4,7 %. 

Choroby v starobe moţno rozdeliť na 3 skupiny: 

1. choroby s priamym vzťahom k starobe (predčasné starnutie, choroby viazané na starobu, ako je 

starecký diabetes mellitus, prim. ţalúdkový vred starcov, astmoidná bronchitída pri senilnom 

emfyzéme, špecifické choroby staroby, ako je senilný pruritus a senilná veruka a keratóm, senilná 

katarakta, senilná degenerácia makuly, presbyopia a presbyakúzia, senilná demencia a i., príp. ako 

výraz kvantit. vystupňovaných procesov starnutia, napr. osteoporóza); 

2. choroby s fakultatívnym vzťahom k starobe (ateroskleróza, obezita, diabetes mellitus typu II, 

anémia, myelodysplastický sy., temporálna arteritída, polymyalgia rheumatica, hyperplázia prostaty 

a i.); 

3. choroby bez priameho vzťahu k starobe (ochorenia postihujúce kaţdý vek, napr. infekčné 

choroby). 



Zdrav. stav starého človeka môţe hodnotiť on sám (samohodnotenie, napr. formou dotazníkov al. 

škál), zdravotnícky al. sociálny pracovník, komisia odborníkov (pre účely poisťovne al. na 

zabezpečenie bezmocnosti), dôsledky porúch môţu posúdiť aj laici (rodina). 

A a B. Infekčné a parazitárne ochorenia  

Tuberkulóza – vzniká v starobe reaktiváciou tzv. spiacej prim. lézie (> 95 % osôb prekonáva prim. 

léziu formou primoinfektu). Predisponujúcim faktorom reaktivácie býva diabetes mellitus, podvýţiva 

pri demencii al. chron. dekompenzácii srdca, nádorovom ochorení, strese po strate partnera, th. 

imunosupresívami ap. Potom, čo tbc prestala byť u nás masovým ochorením, sa na ňu obyčajne 

nemyslí. 

Klin. obraz – býva často asymptomatická al. prebieha len s miernymi príznakmi, ako je nadmerná 

únava, úbytok hmotnosti, subfebrility al. dlhšie trvajúci kašeľ. 

Dg. – stanovuje sa na základe rtg vyšetrenia pľúc a vyšetrenia spúta, resp. výteru z laryngu na BK 

(ráno aspoň 3 d za sebou) a tuberkulínového testu. Asi 20 % pacientov s aktívnou tbc má však 

tuberkulínovú reakciu podľa Mantouxa negat. (infiltrát s Ø < 10 mm). 

Th. – spočíva v dlhodobom podávaní antituberkulotík. Pacient s aktívnou, novo zistenou tbc má byť 

hospitalizovaný a do ambulant-nej starostlivosti sa prepúšťa asi po 4 – 8 týţd. Spočiatku sa počas 3 

mes. podáva obyčajne trojkombinácia izoniazid, rifampicín a etambutol. Izoniazid (INH, Nitrazid
®
) sa 

podáva raz/d 5 mg/kg, príp. 2-krát/týţd. 14 mg/kg p. o. (je neurotoxický a vyvoláva koţné alergické 

reakcie), rifampicín (RMP, Benemicin‹ Polfa) raz/d v dávke 600 mg p. o. ráno nalačnio (je 

hepatotoxický) a etambutol (EMB, Sural‹ Chinoin) 25 mg/kd (môţe vyvolať retrobulbárnu neuritídu, 

dôleţité sú mesačné kontroly perimetra a vízu). Potom sa vynechá RMP a pokračuje 

dvojkombináciou INH + EMB. 

Eryzipel →ochorenia kože. 

Herpes zoster →ochorenia kože. 

Zavšivenie a svrab – prichádzajú do úvahy najmä v nepriaznivých hygienických podmienkach.  

C. Nádorové ochorenia 

V starobe sa výrazne zvyšuje výskyt nádorov i prekanceróz .  

Bronchogénny karcinóm – je najčastejším nádorom dýchacieho systému. Jeho výskyt sa s vekom 

zvyšuje. Takmer ½ pacientov je > 65-r. U starších muţov je to najčastejší zhubný nádor vôbec. Za 

rizikový faktor sa pokladá fajčenie, ovzdušie znečistené prachom obsahujúcim zlúč. berýlia, chrómu 

a al. cyklických uhľovodíkov, ako aj jazvovité zmeny v pľúcnom parenchýme po zápalových 

ochoreniach pľúc. Z 5 histol. typov je najčastejší adenokarcinóm a epidermoidný (spinocelulárny) 

karcinóm. Najzhubnejší, rýchlo rastúci a metastazujúci je malobunkový typ. 

Klin. obraz – ochorenie môţe prebiehať asymptomaticky, jeho príznaky závisia od veľkosti 

a lokalizácii nádoru a metastáz. Pri endobronchiálnych nádoroch býva dráţdivý kašeľ so skromnou 

expektoráciou a nepatrnou hemoptýzou. Pri čiastočnom úzávere priedušky vzniká pneumónia, 

niekedy recidivujúca v rovnakej lokalizácii. Prerastanie nádoru do okolia sa prejaví príznakmi z 

postihnutia orgánov – paţeráka dysfágiou, pleury bolesťou a dýchavicou, mediastína chrapotom 

(obrna n. recurrens) a sy. hornej dutej ţily. Nádor metastazuje najčastejšie do CNS, kostí a pečene. 

Máva často paraneoplastické prejavy (nadprodukcia ADH, ACTH a i. hormónov, polyneuropatia).  

Karcinóm pažeráka – prejavuje sa rýchlo progredujúcou dysfágiou s úbytkom hmotnosti. Pálenie 

ţáhy obyčajne chýba. Väčšina prípadov sa dg. neskoro, preto sú th. moţnosti obmedzené na 

paliatívnu endoprotézu a oţarovanie. 



Kolorektálny karcinóm – s vekom sa zvyšuje jeho výskyt, pričom vrchol dosahuje v 67. (muţi), 

resp. 65. r. ţivota (ţeny). Jeho incidencia je asi 13 % (je to po bronchogénnom karcinóme 2. 

najčastejšie nádorové ochorenie). K rizikovým faktorom patrí vek > 65 r., adenomatózne polypy 

akejkoľvek etiológie (malígny zvrat je v 30–100 %), ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, 

predchádzajúce oţiarenie malej panvy pre nádorové ochorenie, pozit. rodinná anamnéza 

kolorektálneho karcinómu, nevhodné stravovacie návyky (nadbytok tukov a nedostatok vlákniny v 

potrave, nevhodná úprava stravy, najmä smaţenie, udenie a pečenie mäsa), fajčenie a alkohol. 

Klin. obraz – závisí od lokalizácie nádoru. Pri karcinóme céka a colon ascendens sú bolesti 

v bruchu, anémia, hmatná rezistencia, zriedka ileus. Karcinóm colon descendes charakterizujú 

bolesil obštrukcia, poruchy vyprázdňovania a krvácanie. Karcinóm rekta sa spája s krváca-ním, 

stuţkovitou stolicou, poruchou vyprázdňovania, pocit neúplného vyprázdnenia stolice (tenezmy), 

lapačne zistiteľnými nádorovými masami. Bolesť býva neskorým príznakom, obštrukcia je 

výnimočná. 

Dg. – stanoví sa endoskopicky (flexibilná proktosigmoidoskopia al. koloskopia), kt. má prednosť 

pred irigografiou. Asi 2/3 pacientov však prichádza na vyšetrenie neskoro, v čase, keď je uţ 

ochorenie pokročilé, nádor obturuje črevný priesvit. Nádor musí byť veľký, aby bol hmatateľný al. 

vyvolával bolesť al. obštrukciu. To plaltí najmä o céku, kt. má veľký obsah a malú pohyblivosť 

stolice.   

Th. – účinný je len radikálny chir. výkon. Chemoterapia sa pouţíva ako adjuvantná al. paliatívna th. 

U osôb > 45-r. bez príznakov ochorenia a bez rodinnej anamnézy sa odporúča kaţdý rok vyšetrenie 

per rectum, u osôb > 50-r. kaţdý rok vyšetriť stolicu na OK, v 50. a 51. r. a potom kaţdých 3 – 5 r. 

rektosigmoidoskopiu. Pri skríningu sa pritom v 9 % zisťuje adenóm a v 0,3 % karcinóm. Jedinou 

kontraindikáciou rektosigmoidoskopie je, ak pacient nevydrţí leţať 10 min. na ľavom boku. 

Anamnéza nádoru GIT v rodine je indikáciou na vyšetrenie stolice na OK kaţdý rok. Pacienti s 

rodinnou anamnézou vysokého výskytu rakoviny v rodine al. 1. pokolení po karcinóme hrubého 

čreva al. polypóze, ako aj u osoby, kt. prekonali ochorenie, potrebujú osobitný skríningový reţim, kt. 

určí onkológ. 

Preventívna koloskopia sa odporúča len u osôb > 65-r. s vyšším rizikom kolorektálneho karcinómu, 

u osôb so srdcovou al. cerebrovaskulárbnou chorbou nie je vhodná. Pred vyšetrením treba pacienta 

informovať o nevyhnutnosti operácie pri pozit. náleze. Keď pacient chir. výkon odmieta, vyšetrenie 

nie je opodstatnené. 

Benígne nádory kože – sa pokladajú za biomarkery starnutia, vyskytujú sa na koţi exponovanej 

slnku, ako aj na neexponovanej koţi. Ich výnam je len kozmetický. Patrí sem fibróm, veruka, angióm 

a i. (→ochorenia kože). 

K malígnym nádorom koţe patrí bazalióm, spinocelulárny karcinóm, lentigo maligna a melanómy; 

(→ochorenia kože).  

D. Ochorenia krvotvorného systému – s vekom ubúda aktívnej kostnej drene a jej celularity. 

Podiel aktívnej (červenej) a neaktívnej (ţltej) kostnej drene klesá uţ od narodenia do 30 r. Potom 

ostáva nezmenené aţ takmer do 70. r., keď opäť nastáva úbytok aktívnej kostnej drene. Celkový 

objem kostnej drene sa zmenšuje najmä v tíbii, rebrách a stavcoch. V sterne je celularita v 70. 

decéniu aţ v polovici prípadov 50 % a v 3 % < 20 % (v strednom veku je asi 100 000/mm
3
).  

Erytropoéza je vţdy viac postihnutá ako leukopoéza. Zastavuje sa často v prehemoglobínovej fáze, 

čo je pp. spojené so zníţenou utilizáciou ţeleza. Po 65. r. ţivota klesá u muţov koncentrácia 

hemoglobínu (Hb) v krvi (zníţená tvorba androgénov), po 70. r. je zníţená asi o 10 – 20 g/l, takţe sa 

vyrovnáva hodnotám rovesníčiek. Počet erytrocytov (Erc) v periférnej krvi sa nelíši od mladších 

vekových skupín. Klesá však aktivita enzýmov a zvyšuje sa obsah methemoglobínu z 1 % na 8 %, 



obsah Na
+
 a Ca

2+
 a ich rigidita. Zmenšuje sa obsah K

+
 a vody, a tým objem Erc, osmotická 

odolnosť. Klesá obsah kys. sialovej, čím sa zmenšuje a stenčuje membrána Erc. V starobe klesá aj 

funkčná rezerva kostnej drene, čo sa prejaví pomalšou odpoveďou na hypoxiu al. krvácanie a 

protrahovanou úpravou po pôsobení myelotoxických liekov. 

Počet leukocytov (Lkc) sa taktieţ nelíši od mladších vekových skupín. Častý je posun dopra-va s 

hypersegmentáciou jadier granulocytov. Hypersegmentácia býva včasným prejavom príp. 

megaloblastickej anémie (včašším ako dôkaz deficitu vitamínu B12). Obrat neutrofilov, hodnotený 

aktivitou lyzozýmu v sére. V starobe býva niţšia adherencia neutrofilov in vitro, ich chemotaxia, 

améboidná aktivita, ako aj aktivita fagocytózy, zniţuje sa aj ich schopnosť proliferovať a produkovať 

protilátky. Neutropéniu však vyvoláva skôr dreňový útlm, napr. po uţívaní niekt. liekov, infekcií al. 

ťaţkých malnutrícií spojených s deficitom vitamínu B12 a kys. listovej al. deštrukciou neutrofilov 

následkom imunitných procesov. Starnutie sa spája aj s poklesom počtu a zníţením funkcie 

lymfocytov T, kým lymfocyty B ostávajú pomerne intaktné. Zmenšuje sa aj objem lymfatického 

tkaniva, v slezine sa vyvíja fibróza s hyalinózou cievnej zloţky, intersticiálna fibróza sa zisťuje aj v 

lymfatických uzlinách.  

Charakteristickým prejavom starnutia je strata chromozómu Y u fenotypicky normálnych osôb. 

Prítomnosť buniek s karyotypom 45-X sa zisťuje aj v lymfocytoch periférnej krvi. Takéto nálezy sú 

časté aj u muţov s chron. myeloidnou leukémiou, pernicióznou anémiou, sideroblastickou a 

aplastickou anémiou. V leukocytoch býva zníţený obsah kys. askorbovej (< 15 mg/10
8 
leukocytov). 

Počet trombocytov býva u osôb > 65-r. mierne zníţený, ich adhezivita je neporušená, ale zvyšuje sa 

ich tendencia k agregácii Trombocytopénia u starých osôb môţe byť jedným z prvých príznakov 

malígneho lymfómu, systémového lupus erythematosus a neţiaduceho účinku liekov, najmä 

penicilínu, chinidínu a tiazidových diuretík. V starobe býva mierne zvýšená koncentrácia fibrinogénu 

a faktorov V, VII a VIII, kým fibrinolytická aktivita býva zníţená, čo má za následok tendenciu k 

hyperkoagulácii. 

Anémie – sú v starobe veľmi časté. Údaje o jej výskyte kolíšu od 5 do 41 %, u nás sa pozorovala u 

osôb > 60-r. v 22,5 %, kým u mladších dospelých jedincov v 16 % (Dieška a Gočárová, 1975). O 

tzv. fyziol. anémii (Grawitz, 1909) sa však pochybuje. K vzniku anémie môţu prispievať chron. 

zápaly, nevhodné zloţenie stravy s nedostatočným prívodom látok potrebných na krvotvorbu, príp. 

ich zlé vstrebávanie. Za dolnú hranicu referenčného intervalu pre Hb u starých osôb sa pokladá 120 

g/l, pre hematokrit 0,36.  

Dg. sideropenickej anémie sa stanovuje na základe dôkazu hypochrómie, pri dlhšie trvajúcom trvaní 

ochorenia aj mikrocytózy v roztere periférnej krvi, zníţenej koncentrácie ţeleza v sére, zvýšenej 

celkovej väzbovej kapacity séra pre ţelezo a percenta saturácie transferínu < 16 % (referenčná 

hodnota je 25 – 35 %). Keď niekt. z týchto ukazovateľov nezodpovedá sideropenickej anémii, treba 

vyšetriť kostnú dreň, aby sa odlíšila symptomatická anémia pri chron. zápalových a nádorových 

chorobách, príp. zriedkavá sideroblastická anémia. O sideropenickej anémii svedčí hyperplázia 

erytropoetického radu s posunom doľava, zníţená hemoglobinizácia cytoplazmy normoblastov a 

chýbanie farbiteľného ţeleza v roztere drene pri farbení ferokyanidom draselným. Naproti tomu pri 

sideroblastickej anémii sa zistí zmno-ţenie farbiteľného ţeleza v dreni s výskytom patol., tzv. 

prstencovitých sideroblastov. Hodno-ty Fe v sére a saturácia transferínu bývajú pritom vyššie. U 

všetkých starých osôb s hodno-tami Hb < 100 g/l, najmä ak sú súčasne zníţené hodnoty ďalších 

krvných elementov a nejde o deficit ţeleza, treba vykonať sternálnu punkciu a pátrať po závaţných 

hematologických ochoreniach. Anémie u starých osôb majú najčastejšie multifaktoriálnu príčinu. 

Významne sa s vekom zvyšuje výskyt megaloblastovej anémie.  

Ďalším typom anémie, kt. sa vyskytuje u starých osôb častejšie ako v beţnej populácii, je 

megaloblastická anémia, kt. výskyt dosahuje svoj vrchol v 7. – 8. desaťročí ţivota. Príčin jej 



častejšieho výskytu v starobe je viac: niţší prívod vitamínu B12 (jednostranná, napr. prísne 

vegetarianská strava s chýbaním ţivočíšnych bielkovín), malabsorpcia (zníţená sekrécia 

vnútorného činiteľa parietálnymi bunkami fundu a kardie pri pomerne častej atrofickej gast- ritíde, 

stavy po resekcii ţalúdka, ilea, ochorenia tenkého čreva, najmä terminálneho ilea, chron. 

pankreatitída, cystická fibróza pankreasu, príp lieky). Častejší ako deficit vitamínu B12 je u starých 

osôb deficit kys. listovej, a to následkom nedostatočného prívodu folátov v potrave (listová zelenina 

a ovocie, niekt. ţivočíšne produkty), malabsorpcie al. uţívania niekt. liekov, ako sú barbituráty, 

difenylhydantoín, kotrimoxazol a antagonisty kys. listovej). Perniciózna anémia sa môţe v starobe 

manifestovať ako psychóza. Pred začatím th. treba rozlíšiť deficit vitamínu B12 a kys. listovej. Pre 

deficit vitamínu B12 je charakteristická histamínorezistentná achlórhydria a neurol. zmeny (sy. 

zadných a bočných miechových povrazcov, kt. pri deficite kys. listovej chýbajú). Deficit kys. listovej 

potvrdí dôkaz jej zníţenej koncentrácie v sére (< 4 mg/l) a Erc pri normálnej koncentrácii vitamínu 

B12 v sére (140 – 70 ng/l). Ak sa nepodarí zistiť, kt. z týchto dvoch látok je deficitná, podáva sa v th. 

najskôr vitamín B12 (300 – 100 mg i. m./obdeň do úpravy krvného obrazu, potom raz/mes., trvale), 

pretoţe podanie kys. listovej by upravilo hematol. ukazovatele, ale zhoršilo neurol. poruchy. Kys. 

listová sa podáva v dávke ~ 10 mg/d p. o. 

Akútne leukémie sa vyskytujú v kaţdom veku, ale ich frekvencia s vekom stúpa; u osôb > 80-r. sa 

vyskytujú s frekvenciou 160/105 (priemerny výskyt je 16/105). Postihujú rovnako často muţov ako 

ţeny. Kým u detí je častejšia akút. lymfoblastická, u starších osôb je oveľa častejšia myeloblastová 

(aţ 80 %). Th. spočíva v podávaní cytostatík aţ do úplnej aplázie drene za pobytu v sterilnom boxe. 

Remisia sa však dosahuje zriedkavejšie ako u mladších pacientov. Výraznú úľavu prináša 

pacientovi symptomatická th. transfúziami, podpornou výţivou, analgetikami, antibiotikami a 

kortikoidmi. 

Chronická myeloidná leukémia – CML, má najvyšší výskyt medzi 50. a 60. r. ţivota. Alkalická 

fosfatáza v Lkc môţe byť zvýšená (u dospelých pacientov býva zníţená al. chýba). Typické sú u 

starších osôb, najmä muţov Ph
1
-chromozómnegat. formy, kt. majú horšiu prognózu, sú rezistentné 

voči th. a priemerné preţitie je len 8 mes. V th. sa osvedčuje busulfán (Mylecytan
®
), pri súčasnej 

podpornej th. (transfúzie, antibiotiká ap.). Dôleţitá je hygiena ústnej dutiny a príjem biol. hodnotnej 

stravy. Aktinoterapia sleziny a splenektómia sa indikujú len príleţitostne. 

Chronická lymfatická leukémia – CLL, je ochorením starších a patrí k najčastejším, no 

najbenígnejším leukémiám s vrcholom v 7. decéniu; začiatok ochorenia pred 50. r. je zriedkavý. 

Muţov postihuje 2-krát častejšie ako ţeny. Z rôznych variantov tejto leukémie je najčastejší T-

lymfocytový a prolymfocytový (u dospelých tvorí 90 – 98 % B-lymfocytový variant), časté sú aj 

atypické varianty podobné lymfosarkómu a retikulosarkómu, forma manifestujúca sa len anémiou, 

formy bez lymfadenopatie a splenomegálie al. lymfoidná metaplázia ohraničená na kostnú dreň s 

miernou lymfocytózou a občasným trombocytopenickým krvácaním, príp. forma prejavujúca sa len 

splenomegáliou al. zväčšením len niekoľkých lymfatických uzlín. Aţ v 25 % sa zdruţuje s 

malignitami. Najčastejším prejavom atypických foriem sú koţné lézie s infiltratívnymi uzlíkmi a 

pupencami, generalizovanou erytrodermiou, alergickými a toxickými svrbiacimi erytémovými a 

papulárnymi erupciami, príp. vezikulami, bulami, lichenifikáciou, pemfigoidnými zmenami a 

ekzémom. Časté sú herpetiformné erupcie. Ťaţké nekrotické lézie sú nebezpečné najmä pri 

postihnutí tváre a spojoviek. V th. sa začína cytostatikami(chlorambucil) a kortikoidmi aţ keď treba 

upraviť počet leukocytov al. uzlinový sy., príp. infiltráciu drene. Hypogamaglobulinémia sa th. nedá 

ovplyvniť. Pakety uzlín -globulínu, transfúzie 

erytrocytovej masy, antibiotík ap. Priemerný vek doţitia je 7 r., u > 75-r. max. 10 mes. Pacienti 

exitujú na sek. infekciu, krvá-canie al. nádorovú kachexiu.  

Mnohopočetný myelóm sa zjavuje obyčajne po 50. r. ţivota a > 1/2 pacientov je > 70-r. Prvými 

príznakmi môţu byť perzistujúce bolesti kostí, najmä v chrbtici podobné osteoartróze, difúzna 



osteoporóza a patol. fraktúry, beţná je anémia, príznaky obličkovej nedostatočnosti a rekurentné 

baktériové infekcie (pneumokoková pneumónia, pyelonefritída). V priebehu ochorenia sa môţu 

zjaviť periférne neurol. príznaky, amyloidóza a zlyhanie pečene, pri zmno-ţení krvných proteínov > 

125 g/l hyperviskózny sy. s prechodom do chron. obličkovej nedo-statočnosti. 

Malígne lymfómy – tvoria heterogénnu skupinu malígnych bujnení, postihujúcich lymfocyty a bunky 

retikula vrátane Hodgkinej choroby a malígnych lymfómov ne-Hodgkinovho typu. Hodgkinova 

choroba má druhý vrchol svojho výskytu u starších osôb, najmä medzi 50. a 80. r. Klin. obraz je 

rovnaký ako u mladších osôb: zväčšené lymfatické uzliny na krku a v me-diastíne, undulujúce 

teploty, nočné potenie, úbytok hmotnosti, svrbenie koţe. Vo vyššom veku býva ochorenie 

agresívnejšie, pričom starší pacienti znášajú len 30 – 50 % optimálnych dávok cytostatík. Obvykle 

sa podáva kombinácia cytostatík – COPP (cyklofosfamid, vinkristín, prednizón, prokarbazín); 

→lymfómy.  

Myelodysplastický syndróm  – zahrňuje rôzne typy refraktérnych anémií a chron. myelomo-

nocytovú leukémiu. Vyskytujú sa obvykle vo vyššom veku (> 50. r. ţivota) a zisťujú sa pri nich 

chromozómové aberácie postihujúce 4. a 7. chromozóm. Th. je symptomatická, podávajú sa 

transfúzie erytrocytovej masy, kortikoidy, anaboliká a v určitých situáciách aj cytostatiká. 

Myeloproliferatívne choroby – vyše 60 % prípadov myelofibrózy (osteomyelosklerózy) sa 

vyskytuje u pacientov > 60-r. Prejavuje sa retikulárnou hyperpláziou kostnej drene, splenomegáliou 

a často hepatomegáliou s následným zvýšením všetkých krvných elementov v periférnej krvi. 

Postupne nastáva zánik krvotvorby v kostnej dreni so súčasným vývojom mimodreňovej krvotvorby 

(slezina, pečeň a i. orgány). V roztere sú príznačné slzovité tvary erytrocytov, kostná dreň je 

chudobná na bunky, rozvíja sa fibróza a hrubnutie kostí, v punktáte sleziny a pečene obraz 

euplastickej kostnej drene.  

Prechod medzi malígnym a benígnym ochorením tvorí polycythaemia vera. Frekvencia mye-

loproliferatívnych chorôb výrazne stúpa po 50. r. ţivota. Liečia sa venepunkciami a v prípade 

neúspechu cytostatikami al. rádioaktívnym fosforom. Prognóza preţitia je 10 – 15 r. 

Idiopatická trombocytémia sa najčastejšie vyskytuje v 7. decéniu. Prejavuje sa krvácaním, 

trombózami, hepatosplenomegáliou, príp. akroparestéziami, akrocyanózou, miernou leukocytózou a 

anémiou. Počet trombocytov môţe dosahovať hodnoty > 700.10
9
/l, v hyperplastickej dreni je 

megakaryocytóza bez myelofibrózy. Obsah ADP, ATP, serotonínu v trombocytoch a ich agregácia. 

Môţe byť prítomný karyotyp 21q. V th. sa odporúča busulfán, chlorambucil (Leurekan
®
) al. mefalan 

(Alkeran
®
), trombocytoferéza. Po splenektómii sa stav zhoršuje. 

Trombofília a tromboembólie – sú typické ochorenia staršieho veku; →tromboembolická choroba.  

Trombolytická th. (streptokináza, urokináza) v staršom veku je indikovaná pri periférnych oklúziách, 

oklúzii a. carotis, embólii pľúcnice a a. renalis, ako aj pri infarkte myokardu.  

Antikoagulanciá sa u starších osôb pouţívajú opatrne, pretoţe riziko krvácania je u nich vzhľadom 

na prítomnosť fragility kapilár, pridruţených ochorení a uţívanie rôznych liečiv. Kachektickí, 

podvyţivení pacienti a pacienti s hepatopatiami a nefropatiami sú navyše zvýšene citliví na 

perorálne antikoagulanciá. Odporúčajú sa u pacientov, kt. majú v anamnéze tromboembolické 

príhody, najmä ak ide aj o obezitu, aterosklerózu, dyslipoproteinémiu al. diabetes mellitus. 

Antikoagulanciá sa nemajú podávať bez moţnosti laborat. kontroly al. sú prítomné iné 

kontraindikácie. Heparín nie je vhodný na dlhodobú th., pretoţe zvyšuje sklon ku krvácaniu. Menšie 

dávky (5000 j. s. c. 2-krát/d) heparinoidov sú vhodnejšie pri mozgových príhodách ako pri 

periférnych trombózach. 



Z antiagregancií sa pouţívajú dipyridamol, kt. priaznivo pôsobí aj na koronárny obeh. Kys. 

acetylsalicylová sa neodporúča, pretoţe môţe vyvolať krvácanie do GIT, v kt. sa v starobe často 

vyskytujú malé sliznicové erózie.  

V dlhodobej profylaxii infarktu myokardu sa uplatňuje aj intravitálna th. defibrinácia pomo-cou 

purifikovaných extraktov jedu zmije (ankrod, batroxobín). 

E. Ochorenia endokrinného systému, poruchy metabolizmu a výživy – involučné zmeny sa 

týkajú aj všetkých ţliaz s vnútornou sekréciou, najvýraznejšie funkcie štítnej ţľazy a endokrinného 

pankreasu. Jedným z prejavom starnutia endokrinného systému je aj zníţenie väzby hormónov na 

špecifické receptory na povrchu bunky, čím sa zniţuje ich efektorový prejav.  

V dôsledku poklesu koncentrácie pohlavných hormónov sa v hypofýze spätnoväzbovo zvyšuje 

produkcia gonadotropínov (LH a FSH). V neurohypofýze sa zvyšuje produkcia vazopresínu.  

V kôre nadobličiek sa v starobe vyskytujú fibrózne zmeny, stúpa mnoţstvo pigmentu a stierajú sa 

hranice medzi jej jednotlivými zónami. Sekrécia kortizolu klesá, ale spätné väzby sa zachovávajú, 

zniţuje sa sekrécia aldosterónu. Významným a citlivým ukazovateľom starnutia je pokles tvorby 

dehydroepiandrosterónu. Zvýšená produkcia noradrenalínu v dreni nadobličiek je odpoveďou na 

 -adrenergických receptorov cieľových tkanív. 

V ováriách sa v dôsledku cirkulačných zmien zmenšuje počet buniek produkujúcich estrogény a 

zniţuje ich reaktivita na FSH a LH, kým počet buniek produkujúcich androgény a ich citlivosť na 

gonadotropíny sa prakticky nemení. Zmenou pomeru medzi estrogénmi a androgénmi sa vysvetľujú 

príznaky virilizácie u niekt. starších ţien; →menopauza. 

Starnutie endokrinného systému sa najvýraznejšie prejavuje na funkcii štítnej žľazy. Následkom 

atrofie parenchýmu a fibrotických zmien sa zniţuje jej hmotnosť. Klesá akumulácia jódu, zniţuje sa 

tvorba i sekrécia hormónov, zvyšuje sa počet koloidných uzlov a zjavuje sa lymfocytová infiltrácia. 

Koncentrácia tyroxínu v plazme sa ani v pokročilom veku nemení, jeho produkcia však klesá asi na 

½. Tento pokles sa pokladá za kompenzačný prejav zníţeného vyuţitia v periférnych tkanivách, a to 

následkom postupného úbytku metabolicky vysoko aktívnych tkanív, najmä svalov. Platí to aj o 

trijódtyroníne, kt. je hlavným metabolicky aktívnym hormónom. 

Hypotyreóza →hypotyreoza. 

Hypertyreóza →hypertyreóza. 

Diabetes mellitus – je v starobe veľmi častý, u osôb 64 – 75-r. sa vyskytuje v 18 %, > 80-r aţ v 40 

%. Prevaţuje typ II, typ I je veľmi zriedkavý. Príčinou ochorenia je zhoršená funkcia buniek B a 

inzulínová rezistencia, kt. podmieňujú gen., ako aj peristatické faktory (zmena ţivotného štýlu, 

zvýšený prívod bielkovín a tukov v potrave, obezita a s postupujúcim vekom zmenený pomer medzi 

tukovým a beztukovými telovými tkanivami. Glykémia sa zvyšuje kaţdých 10 r. o 0,05 mmol/l a pri 

orálnom glukózovom tolerančnom teste o 0,55 mmol/l v 1. a 0,28 mmol/l v 2. h.  

Ochorenie môţe prebiehať úplne asymptomaticky a zistí sa obyčajne náhodne. Niekedy sú prítomné 

klasické príznaky, ako je slabosť, únava, úbytok hmotnosti, polydipsia, poylúria, príp. na ochorenie 

upozorní začínajúca polyneuropatia, impotencia al. poruchy zraku. Sú však aj prípady, keď sa 

manifestuje príznakmi hyperosmolárnej neketotickej kómy, a to skôr kómou ako ketoacidózou. 

Dehydratáciu a hyperosmolalitu môţe prehĺbiť nedostatočný prívod tekutín pri zníţenom pocite 

smädu staršieho človeka al. obmedzovaní ich príjmu zo snahy zníţiť diurézu. Podobne sa správajú 

starí ľudia pri hnačkách. Na vzniku hyperosmolálnej kómy sa môţu významne zúčastňovať lieky 

-blokátory, antagonisty histamínových H2 receptorov – cimetidín a i.). 

Th. – nelíši sa od štandardných postupov (→diabetes mellitus). Osobitnú pozornosť treba u starých 

diabetikov venovať edukácii. Vzájomnou spoluprácou treba vypracovať individuál-ny th. plán a 



stanoviť reálne úlohy. U nadhmotných pacientov treba najprv zníţiť telesnú hmotnosť, aby sa 

priblíţila ich ideálnej hmotnosti (index telesnej hmotnosti u muţov 20 – 25, pomer obvodu pásu a 

bokov 0,7 – 0,85, u ţien index telesnej hmotnosti 19 – 24, pomer obvodu pásu a bokov 0,8 – 1,0). 

Dôleţitá je nielen diéta, ale aj pohybová aktivita, kt. prispieva k zlepšeniu kondície a priaznivo 

ovplyvňuje prekrvenie končatín a zlepšuje citlivosť tkanív na inzulín. Ideálne je kaţdodenné cvičenie 

10 min ráno a večer a 30 min rýchlejšej chôdze. 

Poruchy výživy – úbytok svalovej hmoty, prírastok tukového tkaniva a zníţená pohybová aktivita 

podporujú tendenciu k obezite. Vekom sa mení aj distribúcia podkoţného tuku. Telesná hmotnosť 

sa zvyšuje najmä do 60. r., podkoţný tuk sa hromadí na bokoch a na bruchu, neskôr ubúda, najmä 

v tvári. Vyššia telesná hmotnosť významne skracuje dĺţku ţivota. Svalstvo býva atrofované a 

zmenšuje sa aj hmotnosť vnútorných orgánov. 

Celkový energetický výdaj sa s vekom zniţuje a u 80-r. dosahuje len asi 2/3 hodnôt dospelých 

jedincov. V súvislosti s tým sa zniţuje potreba energie z 5 MJ/d na 4,3 MJ/d. Muţom a ţenám > 70-

r. sa odporúča 25 – 30 kcal/kg/d.  

Potreba bielkovín je však rovnaká ako u mladých jedincov (min. 0,8/kg/d, v záťaţových situáciách 

najmenej 2-násobok). Vzhľadom na častý výskyt osteoporózy sa odporúča denný prívod vápnika 1,2 

g/d, najlepšie vo forme mlieka a mliečnych výrobkov. Častý je aj nedostatok ţeleza, jeho denný 

prívod by mal byť > 10 mg/d (v potravinách s jeho vysokým obsahom, napr. v pečeni, mäse, 

vajciach, celozrnných potravinách, zelenej zelenine, strukovinách). Zápche sa predchádza zvýšením 

podielu vlákniny (zelenina, ovocie) a dostat-kom tekutín (aspoň 1,8 – 2 l/d).  

Beţným úkazom v starobe je porušená tolerancia  glukózy  a  vyšší výskyt diabetes mellitus (u osôb 

> 65-ročných je jeho prevalencia 16 %, u 85-r. aţ 25 %).  

Podiel objemu celkovej telovej vody u starých osôb je len 50 % (u mladých 60 %), extracelulárnej 

tekutiny len 15 % (u mladých osôb 20 %). Na výpočet celkovej telovej vody (CTV) odporúča Moore 

(1963) vzorec: 

CTV (u muţov) = 12,02 ± 0,343.kg 

CTV (u ţien) = 8,84 ± 0,0332.kg 

Na výpočet sérovej osmolality (S-Osm) sa má podľa Hodkinsona (1984) upraviť vzorec takto 

S-Osm = 38,6 Na.1,55 + S-Urea.1,08 + Glc.0,763 + S-TProt.0,253, 

kde S-Na, S-Urea a S-TProt sú sérové koncentrácie sodíka, močoviny, glukózy a celkových 

bielkovín.  

Atrofia chuťových pohárikov sa spája s hypogeuziou (zníţené vnímanie chuti, ,,slepé ústa“) a 

dysgeuziou (zmenené vnímanie chuti, zhoršenie chuťových pocitov). Zmenená je aj neurogénne 

podmienená čuchová ostrosť (aţ 10-násobne je zníţený prah čuchu). Tým sa zniţuje záujem o 

jedlo. Anorexia vzniká najčastejšie pri somatických ťaţkostiach, kt. súvisia s jedením a prakticky pri 

kaţdom ťaţšom ochorení, prispievajú k nej však aj lieky a psychické vplyvy. 

Časté choroby ďasien, strata zubov a zle nasadajúce zubné protézy sú príčinou porúch mastikácie, 

kt. podmieňujú jednostrannú výţivu, preferenciu mäkkých jedál, často s vysokou energetickou 

hodnotou a nedostatkom vlákniny. 

V starobe je častejšia achalázia pažeráka. Ochabnutie tonusu funkčného zvierača v terminálnom 

paţeráku je príčinou sťaţeného prechodu potravy do ţalúdka a dilatácie paţeráka so stagnujúcim 

obsahom. Typický je príznak pošpinenej podušky pod hlavou spiaceho pacienta zvyškami jedla 

(Swensonov príznak). 



Znížená sekrécia žalúdkovej šťavy, zníţená aktivita enzýmov v enterocytoch a ďalšie faktory 

vyvolávajú malabsorpciu a maldigesciu s rizikom nedostatku vápnika, ţeleza, zinku a vitamínov 

rozp. v tukoch. Častejšia je v starobe nauzea, vracanie, hnačky zápcha. Svoj podiel na malnutrícii 

má aj zníţená proteosyntetická schopnosť pečene a zníţená sekrécia ţlče a i. tráviacich štiav. 

Strata pocitu smädu môţe byť príčinou dehydratácie. Na vzniku porúch výţivy sa zúčastňujú aj 

psychosociálne faktory. 

Malnutrícia – podvýţiva je v starobe veľmi častá. Na jej vzniku sa zúčastňuje involúcia enterocytov 

s malabsorpciou rozličných ţivín a vitamínov, poruchy motility GIT s predĺţeným tranzitným časom a 

obstipáciou. K poruche resorpcie môţe prispievať aj zníţený prietok krvi v úvodí a. mesenterica. 

Častá býva atrofická gastritída a divertikulóza čriev. Tieto zmeny utvárajú priaznivé podmienky na 

stareckú malnutríciu vznikajúcu aj neadekvátnym prívodom potravy, vplyvom rozličných ochorení, 

príp. nedostatočnej starostlivosti. Často sa prehliadajú dentálne problémy.  

Malnutrícia ovplyvňuje celkový stav pacienta i úspech th. Následkom zníţenej imunity je zvýšené 

riziko infekcií, horšie sa hoja rany. Svalová slabosť zniţuje hybnosť. Stúpa riziko preleţanín. Pri 

symetrickom deficite bielkovín a nebielkovinových ţivín vzniká marazmus. Charakterizuje ho 

redukcia dôleţitých telesných funkcií a celkové chátranie. Vyskytuje sa najmä > 80. r. ţivota. V klin. 

obraze dominuje strata hmotnosti, zníţená aktivita, nezáujem, úbytok duševných schopností, 

zníţený príjem potravy, časté pády, rekurentné infekcie, dekubity. Prítomná býva hypalbuminémia, 

výrazne zníţené hodnoty hemoglobínu a negat. dusíková bilancia. Nedostatočný prívod bielkovín pri 

zachovanom prívode energie zapríčiňuje kwashiorkor, kt. charakterizujú hypoproteinemické edémy, 

pričom telesná hmotnosť môţe byť dokocnca vyššia. 

Obezita – je u osôb vyššieho veku najrozšírenejším výţivovým problémom. Jej incidencia stúpa s 

vekom u ţien i muţov, často sa kombinuje s diabetes mellitus II. typu. Na jeho vzniku sa podieľa 

prejedanie, ako aj zníţenie pohybovej aktivity. U starých ľudí je však dobre vyvinutá adaptácia na 

zníţený prívod potravy, takţe pri zníţení pohybovej aktivity zhoršuje nádej na účinnú redukciu 

nadhmotnosti. Vysoký vek umocňuje všetky známe riziká obezity. Na dg. nadhmotnosti je 

najvhodnejší index telesnej hmotnosti (body mass index, BMI), kt. sa vypočíta z podielu (telesná 

hmotnosť v kg)/(telesná výška v m
2
). Za obezitu sa pokladá > 20 % zvýšenie telesnej hmotnosti nad 

ideálnou hmotnosťou, t. j. u muţov hodnoty BMI > 27,8, u ţien 27,3. 

F. Duševné choroby →gerontopsychiatria. 

G. Ochorenia nervového systému – starnutie charakterizujú morfol. zmeny CNS, zníţenie 

krvného prietoku a metabolizmu. K prejavom normálneho starnutia podľa Schifftera (1988) patria: 

úzke zrenice s málo výraznou reakciou na osvit, pozit. nazolabiálny, mentolabiálny, cicací reflex a 

naznačený úchopový fenomén, zníţený aţ vyhasnutý reflex Achillovej šľachy, zníţená koţná 

citlivosť a vibračná citlivosť na dolných končatinách, mierne parkinsonské príznaky, ako je pokojový 

tremor, akinéza, spontánne pohyby pier, rúk, kratší krok, neistá chôdza v tme a pri otáčaní. Tieto 

príznaky sú vţdy obojstranné. Ich prítomnosť moţno pokladať za fyziol. aţ po vylúčení org. 

ochorenia, ako je diabetes mellitus a ischemická choroba mozgu a miechy. Avšak ani úplne 

normálny neurol. nález nevylučuje org. ochorenie mozgu. Rozsiahle terciárne (asociačné) oblasti 

mozgovej kôry a podkoria sú pre neurol. vyšetrenie ,,nemé``, pričom práve tie sa zúčastňujú na 

realizáci zloţitých psychických funkcií, ako je praxia, gnózia, reč, písanie a myslenie.  

K najčastejším nervovým ochoreniam patria cerebrovaskulárne choroby, Alzheimerova choroba 

(→gerontopsychiatria), extrapyramídové poruchy a periférne polyneuropatie. 

Cerebrovaskulárne choroby – cievne mozgové príhody (CMP) patria spolu s osteoporózou 

a Alzheimerovou chorobu k spoločensky najzávaţnejším chorobám vyššieho veku. Po kardio-

vaskulárnych a nádorových ochoreniach sú na 3. mieste príčin smrti. Cievne mozgové príhody 



(CMP) predstavujú heterogénnu skupinu ochorení. Ich prevalencia sa odhaduje na 4 % osôb > 60-r. 

a 8 % osôb > 70-r. Mortalita na CMP u nás je asi 200/10
5
 obyvateľov, v záp. Európe 96 a v USA len 

55/10
5
; vyššia mortalita je napr. v Japonsku. Pravdepodobnosť postihnutia CMP sa zvyšuje úmerne 

s tzv. rizikovými faktormi CMP. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Rizikové faktory cievnej mozgovej príhody vo vzťahu k etiológii (podľa Topinkovej a Neuwirtha, 1955) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Rizikový                         Ischemická CMP     Hemoragická 

 faktor    trombóza      lakunárna     embólia         CMP 

Hypertenzia       +++  ++       0           ++ 

Ťaţká hypertenzia        0   +       0         ++++ 

Ischem. choroba srdca      +++   0      ++             0 

Fibrilácia predsiení        0   0    ++++              0 

hlopňová chyba        +   0     +++             0 

Diabetes mellitus      +++   +       +             0 

Hemoragická diatéza         0   0       0         ++++  

Malignita           0   0      ++             + 

Mozgové krvácanie sa zisťuje asi v 15 – 20 % CMP, kým mozgová ischémia vo zvyšných 80 %. Asi 

20 – 30 % pacientov s CMP zomiera v prvých 30 d. Pri ischemickej príhode je úmrtnosť 10 – 20 %, 

pri hemoragických iktoch 30 – 40 %. Prognóza CMP závisí od veľkosti a lokalizácie loţiska (napr. 

mozgových kmeň), stupňa poruchy vedomia, rozsahu a stupňa neurol. deficitu a koincidencie iných 

ochorení, napr. ischemickej choroby srdca. Väčšina pacientov po prekonaní akút. CMP zomiera 

skôr na infarkt myokardu ako opakovanú cievnu príhodu.  

CMP majú nepriaznivú prognózu aj quo ad sanationem. Asi 20 % preţívajúcich je odkázaných na 

trvalý pobyt v ústave, 30 – 40 % má trvalé následky s rôznym stupňom dyzaptibility. Návrat funkcie 

sa z 90 % uskutoční v priebehu prvých 3 mes. po príhode, v nasledujúcom období sa dosiahne len 

malé neurol. zlepšenie. Cielenou rehabilitáciou sa však dá dosiahnuť výrazné zlepšenie funkčného 

stavu a sebestačnosti aj pri pretrvávajúcom reziduálnom neurol. deficite. 

V akút. štádiu je pacient ohrozený včasnými komplikáciami, ako je dysfágia a aspirácia pri bulbárnej 

symptomatológii, dekubitami, infekciami, tromboembolickými príhodami a tzv. kardiocerebrálnym sy. 

(ischémia myokardu, arytmie, zlyhanie srdca). V neskoršom období zhoršuje kvalitu ţivota pacienta 

najmä sy. bolestivého ramena (u hemiparetikov), inkontinencia, sek. epilepsia, depresie (aţ v 30 %) 

a nesebestačnosť. 

Ischemická mozgová príhoda – je najčastejšie následkom aterosklerózy veľkých extra- 

a intrakraniálnych artérií s ich čiastočným al. úplným uzáverom aterosklerotickým plátom, 

nasadajúcim trombom al. embolom z plátu.  

Asi 25 % tvoria embólie (z nástenných trombov v srdci po prekonanom infarkte myokardu, 

kardiomyopatii, kongestívnej srdcovej insuficiencii, chlopňových chybách a arytmiách). Riziko 

embolického iktu je aţ 5-krát častejšie pri fibrilácii predsiení, kt. sa u starých osôb vyskytuje asi v 5 

%. Asi 26 % ide o lakunárny iktus (ochorenie penetrujúcich artérií). Drobné artérie, kt. prenikajú do 

hĺbky mozgu a zásobujú bazálne gangliá, talamus, pons a podkôrovú bielu hmotu, majú sklon k 

degeneratívnym zmenám (lipohyalinóza), najmä u hypertonikov a diabetikov.  

Trombotické uzávery týchto zúţených tepien podmieňujú vznik drobných infarktov s Ø < 2 cm 

(lakúny). Pre lakunárny iktus je charakteristická napr. izolovaná hemiparéza, hemidyzestézie 

(senzorický iktus) al. dyzartria, hemiparkinsonizmus a hemiataxia. Trombotického pôvodu je asi 9 % 

iktov.  



Zriedkavejšou príčinou fokálnej ischémie v starobe je hyperviskozita (polycytémia, parapro-

teinémia), hyperkoagulačné stavy, (napr. pri malígnych nádoroch) a vaskulitídy (najmä arteriitis 

temporalis). Difúzna ischémia mozgu vzniká následkom systémovej hypoperfúzie, napr. pri 

zastavení srdcovej činnosti, akút. infarkte myokardu al. v šoku. Charakterizuje ju náhla strata 

vedomia, symetrické postihnutie kôrových funkcií a pri ťaţkej ischémii aj kmeňa. Môţe byť prítomná 

kvadruparéza, dekortikačná a decerebračná rigidita. Po úprave vedomia sa zisťujú rôzne 

senzomotorické poruchy, poruchy pamäti a intelektu. Prognóza sa zhoršuje s vekom. U starých 

osôb s pokročilou aterosklerózou mozgových tepien môţe uţ mierny pokles perfúzie mozgu vyvolať 

kritický pokles prietoku za stenózou a vyvolať TIA al. ischemickú maláciu. Podľa klin. obrazu sa 

rozlišuje prechodná, reverzibilná, pokračujúca a ukončená mozgová príhoda. 

Prechodná CMP – tranzitórny ischemický atak (angl. transient ischemic attack, TIA) charakterizuje 

fokálny neurol. výpad funkcie trvajúci sekundy aţ hodiny s úplnou úpravou funkcie do 24 h. Cievnej 

príhode často predchádza TIA neurol. deficitu v karotickom, zriedkavejšie vo vertebrobazilárnom 

povodí (prchavé poruchy hybnosti, senzorické výpady, amaurosis fugax, dyzartria a i.), kt. vţdy 

signalizujú závaţnú situáciu a moţnosť hroziaceho iktu. U pacientov so stenózou a. carotis interna 

sa TIA vyskytuje v 50 aţ 75 %. Pomocou CT sa u niekt. pacientov s dlhším trvaním TIA (> 1 h) 

zisťuje infarkt mozgu zodpovedajúcej lokalizácie. Inokedy vyúsťuje do pokračujúceho iktu. Pre 

trombózy je charakteristický postupný, kolísavý, ale obvykle progredujúci priebeh. Len asi v 20 % 

príhod sa vyvinie náhle následkom embolizácie intraartériového trombu al. materiálu z plátu.  

Reverzilná ischemická príhoda sa vyznačuje výpadom trvajúcim dlhšie, kt. sa upravuje dlhšie ako 24 

h. Vyvíjajúci al. pokračujúci iktus sa prejavuje subakútne narastajúcou poruchou funkcie v ostatných 

24 h. 

Najčastejšie klinické príznaky pri fokálnej ischémii CNS: 

A. cerebri media – kontralaterálna hemiparéza, senzorický deficit a anopia dolného kvadrantu, 

expresívna afázia (dominantná hemisféra) al. anozognózia a porucha priestorovej orientácie a 

neglect sy. (nedominantná hemisféra) 

A. carotis interna – ipsilaterálna slepota (variabilne) a obraz postihnutia a. cerebri media 

A. cebreri anterior – kontralaterálna hemiparéza (dolná končatina postihnutá viac), variabilná strata 

záujmu a spontaneity, inkontinencia 

A. cerebri posterior – kontralaterálna hemianopia, skotómy, pri rozsiahlom postihnutí temporálneho 

laloka poruchy pamäti, delírium, dyslexia 

A. basilaris –   kontralaterálna al. skríţená hemiparéza a hemihypestézia, niekedy kvadruparéza, 

bulbárne poruchy (dysfágia, dyzartria) a cerebelárne poruchy (ataxia, poruchy rovnováhy a chôdze, 

nystagmus) 

A. vertebralis/a. cerebelli post. inf. – ataxia, kontralaterálna hemiparéza, ipsilaterálna porucha 

citlivosti tváre 

A. cerebelli superior – poruchy rovnováhy a chôdze, ataxia, nauzea, závraty, dyzartria, obrny 

pohľadu (diplopia), kontralaterálna hemiparéza, somnolencia 

Ukončená príhoda (dokončený iktus) predstavuje stabilizovaný neurol. deficit bez vývoja v ostatných 

24 h; ide o rezíduum po prekonanom ikte.  

Najčastejšie je postihnutá a. carotis interna, najmä v mieste jej odstupu z a. carotis communis, a. 

vertebralis a a. basilaris. Zriedkavejšie sú postihnuté aa. cerebri media, anterior et posterior. 

Dg. – stanovuje sa na základe klin. vyšetrenia a CT. Intrakraniálne krvácanie sa na CT zachytí 

prakticky ihneď po jeho vzniku, ischemická malácia neskôr: po 48 h je pozit. nález v 50 %, po 7 d v 



90 % loţísk. Vo včasnej dg. loţísk je spoľahlivejšia magnetická rezonancia (MRI) a pozitrónová 

emisná tomografia. Rýchlosť prietoku krvi sa dá vyšetriť neinvazívnou sonografiou (a. ophthalmica), 

duplexnou ultrasonografiou (extrakraniálne artérie) a pulznou transkraniálnou ultrasonografiou 

(intrakraniálne artérie). Invazívna angiografia sa indikuje len pred chir. výkonom. 

Th. – akút. iktus sa má liečiť na jednotke intenzívnej neurol. starostlivosti, th. má byť komplexná a čo 

najvčasnejšia, t. j. v období tzv. kritickej perfúzie, kým ešte nevznikol infarkt mozgu. Toto obdobie 

trvá len niekoľko h, max. dní. Pred th. treba pomocou CT vylúčiť mozgové krvácanie. Zameriava sa 

najmä na zabránenie progresie ischemického infarktu, vzniku komplikácií a dosiahnutie max. funkcie 

pri nevratnom neurol. postihnutí.  

Konzervatívna th. spočíva v udrţovaní optimálneho TK, hydratácii, hemoreologickej a 

antitrombotickej th. Vazoaktívne látky nie sú indikované.  

V th. edému mozgu, kt. sprevádza kaţdú väčšiu ischémiu mozgu, sa osvedčujú osmoticky aktívne 

látky v infúzii, napr. 20 % manitol al. 40 % glukóza, kt. sa podávajú frakcionovane 50 aţ 100 ml 

kaţdých 6 h. Objem týchto rozt. > 400 ml vyvoláva uţ neţiaducu osmotickú diurézu, následkom kt. 

klesá objem cirkulúcej krvi, čo zhoršuje perfúziu mozgu, navyše vyvoláva osmotický únik vody z 

erytrocytov čím zhoršuje ich deformovateľnosť, a tým prietok kapilárnym riečiskom. Kortikoidy 

nezlepšujú prognózu pacienta. 

Veľmi účinná je hemoregologická th., kt. cieľom je lepšiť mikrocirkuláciu a optimalizovať viskozitu 

krvi. Farmakol. moţno totiţ ovplyvniť všetky faktory určujúce viskozitu (fluiditu) krvi, t. j. hematokrit, 

deformovateľnosť a agregabilitu erytrocytov a trombocytov a viskozitu plazmy. Th. sa riadi 

hodnotami centrálneho ţilového tlaku, TK a hematokritu. U pacientov s nízkym systémovým tlakom 

a dehydratovaných sa podávajú hemodilučné látky, napr. nízkomolekulový dextrán (Rheodextran 

Infusia
®
 Infusia). Th. sa má začať čo najskôr. Odporúča sa 1000 – 1500 ml/d počas 3 – 10 d. 

Podanie 500 ml dextránu však zvyšuje objem cirkulúcej krvi o 700 ml, preto je u starších osôb, 

najmä kardiakov a pacientov s renálnou insuficienciou ţiaduca opatrnosť. Moţné sú aj alergické 

reakcie. U pacientov s hypertenziou, normovolemických s hematokritom > 0,45 je indikovaná 

venepunkcia 300–400 ml krvi súčasne s podaním dextránu. Priaznivé th. účinky má aj pentoxifylín 

(Agapurin
®
 Slovakofarma, Hoechst-Biotika, Trental

®
 Hoechst). Po podaní i. v. sa uplatňuje najmä 

jeho systémový vazodilatačný účinok, čo nie je pri akút. CMP výhodné. Komlexný antitrombotický 

účinok a účinok na mikrocirkuláciu sa uplatňuje po podaní p. o. Preto sa aj v akút. fáze podáva 1200 

mg/d v retardovanej forme p. o., v dlhodobej prevencii recidívy CMP stačí dávka 400 mg raz/d. 

Antiagregačná th. obmedzuje vznik trombocytovo-fibrínových tromboembolov v tepnách, a tým 

zabraňuje rozšíreniu zóny mozgovej ischémie. Protitrombocytové látky v akút. fáze mozgovej 

ischémie nezlepšujú prognózu pacientov a môţu zvyšovať riziko krvácania do ischemického loţiska. 

Odporúča sa však ich pdoávanie v prevencii recidív CMP. Podáva sa kys. acetylsalicylová (napr. 

Acylpyrin
®
 Slovakofarma, Anopyrin

®
 Slovakofarma), dipyridamol (napr. Curantyl

®
 Berlin Chemie, 

Dipyridamol
®
 Belupo, v dávke 2 – 3-krát/d 75 mg), tiklopidín (napr.Ticlid

®
 Midy Labs, Sanofi v dávke 

2-krát/d 250 mg) al. indobufén (napr. Ibustrin
®
 Farmitalia). U pacientov s pokračujúcim iktom sa 

podávajú aj nízkomolekulové heparíny (napr. Fraxiparine
®
 Choay). 

Vazoaktívne a metabolicky aktívne látky neovplyvňujú prognózu (mortalitu a rozsah a rých-losť 

úpravy neurol. deficitu). Sú však vhodné pri chron. mozgovej ischémii. Podáva sa vinpo-cetín (napr. 

Cavinton
®
), a to v pomalej infúzii 2-krát/d 10 – 20 mg al. 3-krát 10 mg p. o. Mozgovú cirkuláciu pri 

chron. ischémii mozgu priaznivo ovplyvňuje antagonista vápnika nimodipín (napr. Nimotop
®
, 

Nimotop S
®
), kt. sa podáva 4-krát/d 30 mg p. o. Odporúča sa aj cinarizín (napr. Stugeron

®
, 

Cinarizin
®
) a flunarizín (Sibelium

®
), kt. bránia cievnym spazmom a zlepšujú deformovateľnosť 

erytrocytov. 



Chir. th. sa u geriatrických pacientov indikuje zriedka. Obvykle sa vykonáva karotická endar-

terektómia, kt. indikáciou je kritická stenóza tepny (70 – 90 %). s príznakmi TIA al. drobného iktu u 

pacientov v dobrom stave, obvykle mladších ako 65-r. Iktus 18 mes. po operácii sa vyskytuje v 7 %, 

kým u pacientov liečených konzervatívne aţ v 24 %. 

V prim. prevencii ischemického iktu je najúčinnejšia th. hypertenzie a nefajčenie, menej účinná je th. 

diabetu a normalizácia lipidov. Profylaktické podávanie antiagregačných látok sa neodporúča. 

Dlhodobé podávanie kys. acetylsalicylovej je účinné v prim. prevencii akút. infarktu myokardu, 

incidenciu ischemických CMP však nezniţuje, dokonca zvyšuje riziko hemoragických komplikácií 

vrátane mozgových krvácaní. Antiagreganciá sú však indikované v sek. prevencii recidív CMP u 

pacientov po ischemickom ikte a TIA. Podáva sa kys. acetylsalicylová (Acylpyrin
®
, Anopyrin

®
) v 

dávke 100 mg/d. U pacientov s chron. fibriláciou predsiení antikoagulanciá zniţujú síce výskyt 

embolických CMP, je tu však riziko krvácavých komplikácií. Podávajú sa len v prítomnosti rizikových 

faktorov kardiogénnej embolizácie (chlopňové chyby, dilatačná kardiomyopatia, kardiálna 

dekompenzácia, dlhodobá imobilizácia a pooperačné stavy). Niekoľkomesačná aplikácia 

antikoagulancií je indikovaná aj u pacientov s kritickou stenózou prívodných tepien, u kt. je chir. th. 

kontraindikovaná al. nie sú cievy prístupné chir. intervencii. Podávajú sa kumarínové prípravky 

(Pelentan
®
, Pelentanettae

®
 Léčiva) al. warfarín v dávke, pri kt. sa hodnota INR pohybuje medzi 2 aţ 

3. 

Kľúčový význam v th. CMP u starých osôb má ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť. 

Nevyhnutná je starostlivosť o hydratáciu a výţivu, prevencia dekubitov, tromboembolických 

komplikácií a kontraktúr. V rehabilitácii treba reedukovať stratenú funkciu, ale aj nacvičovať 

náhradné pohybové stereotypy s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu sebestačnosť. V prvých d sa 

pacient polohuje, aspoň 2-krát/d pasívne precvičujú paretické končatiny a vykonáva dychová 

rehabilitácia. V ďalších d sa uţ vykonávajú aktívne pohyby, najprv nácvik sedenia, rovnováhy, 

neskôr aj státia a chôdze, pozornosť sa venuje aj fatickým poruchám. V nácviku motoriky sa pri 

ťaţkom postihnutí uplatňuje metóda podmieňovania, pri miernejších hemipa-rézach facilitačné 

metódy podľa Bobathových, Kabata a Vojtu v modifikácii pre dospelých. Významný je aj výber 

rehabilitačných a kompenzačných pomôcok. Spolupráca a zácvik rodinných príslušníkov pri 

rehabilitácii pacienta zlepšuje motiváciu pacienta, jeho orientáciu na reálne dosiahnuteľné ciele a 

často umoţňuje aj jeho návrat do domáceho prostredia.  

Mozgové krvácanie – tvorí asi 20 % vnútrolebkových krvácaní, v polovici prípadov ide o 

subarachnoidálne, vo zvyšnej polovici o intracerebrálne krvácanie.  

Subarachnoidálne krvácanie – vzniká najčastejšie následkom aneuryziem, a-v malformácií, úrazov 

hlavy, krvácavých stavov a amyloidovej angiopatie. Vzniká väčšinou v strednom, len asi v 20 % 

prípadov vo veku > 65. r. 

Klin. obraz – charakterizujú spočiatku náhle bolesti hlavy, kt. počiatočná lokalizácia korešponduje s 

miestom krvácania. Neskôr sa rozvíjajú príznaky sy. intrakraniálnej hypertenzie – difúzna bolesť 

hlavy, vracanie, kvalit. i kvantit. poruchy vedomia (častý je nepokoj, porucha koncentrácie, 

zmätenosť, inokedy somnolencia a sopor), zjavujú sa meningové príznaky. Loţiskové neurol. 

výpady nebývajú prítomné, môţu sa však zjaviť ako príznak vazospazmov v ďalšom priebehu 

ochorenia. Stav vyţaduje hospitalizáciu. 

K včasným komplikáciám patria arytmie a ischémia myokardu vyvolané zvýšenou produkciou 

katecholamínov. V ďalšom priebehu je pacient ohrozený vazospazmami, opakovaným krvácaním a 

rozvojom hydrocefalu. 

Dg. – stanovuje sa na základe CT (patol. nález v prvých 48 h je prítomný v 80 – 90 % prípadov), 

angiografie a vyšetrenia likvoru, kt. je hemoragický a vyteká pod tlakom. Na dôkaz vazospazmov 

moţno pouţiť sonografiu s meraním rýchlosti prietoku mozgovými tepnami. 



Th. – u pacientov s aneuryzmami a a-v malformáciami je th. neurochir. (riziko perioperačnej 

mortality je nízke), u pacientov s neurol. deficitom, poruchami vedomia je th. konzervatívna 

(operačné riziko je vysoké).  

Intracerebrálne krvácanie – krvácanie do mozgového parenchýmu najčastejšie vyvoláva: 1. 

hypertenzia (z drobných mikroaneuryziem v oblasti putamenu, talamu, mosta a mozočka, zried- 

kavejšie subkortikálnej oblasti); 2. hemoragická diatéza (iatrogénne pri antikoagulačnej th.); 3. 

amyloidóza (tzv. kongofilná angiopatia s viacpočetnými subkortikálnymi loţiskami v bielej hmote 

hemisfér, často kombinovaná s Alzheimerovou chorobou). Krvácanie z aneuryziem, cievnych 

malformácií a po úrazoch je v starobe zriedkavé. 

Klin. obraz – klasický obraz s rýchlo nastupujúcim bezvedomím a výpadom funkcie, napr. po 

rozčúlení a aktivitou zvyšujúcou TK, sa zisťuje len asi v 1/3 prípadov. Asi 14 % hemorágií vzniká v 

spán- ku.  

Dg. – stanovuje sa neurol. vyšetrením a potvrdzuje CT al. MRI. Lokalizácia krvácania sa dá 

rozpoznať podľa topického neurol. nálezu: 

• Krvácanie do oblasti putamenu (35 %) – sa vyznačuje kontralaterálnou hemiparézou s poruchou 

senzoriky, hemianopiou, parézou pohľadu s deviáciou bulbov k smeru lézie, pri ľavostrannom 

postihnutí je prítomná fatická porucha, pri pravostrannom krvácaní sy. ignorovania ľavej polovice 

priestoru (neglect-sy.). 

• Talamické krvácanie (20 %) – charakterizuje obvykle mierna kontralaterálna hemiparéza al. 

hemiataxia, hemihypestézia a obrna pohľadu vertikálne, miotické zrenice so spomalenou reakciou. 

• Krvácanie do ponsu (10 %) – má za následok rýchle nastupujúce bezvedomie s kvadruparézou a 

extenčným postavením končatín, zriedkavejšie ostáva pri menšom jednostrannom krvácaní vedomie 

zachovalé a prítomná je hemiparéza. 

• Mozočkové krácanie  – prejavuje sa bolesťami hlavy v okcipitálnej oblasti, ataktickou chôdzou, 

vracaním, obrnou pohľadu, neskôr príznakmi kompresie mozgového kmeňa – bezvedomím a 

kontralaterálnou hemiparézou. 

• Lobárne krvácanie – krvácanie do okcipitálneho laloka sa prejavuje kontralaterálnou hemi-

anopsiou, neschopnosťou vnímať farby, ľavostranná rozsiahla lézia alexiou so zachovalou 

schopnosťou písať. Krvácanie do temporálneho laloka vyvoláva agitovanosť, poruchy verbálnej i 

neverbálnej pamäti, ľavostranná lézia senzorickú afáziu. Krvácanie do parietálneho laloka 

charakterizuje kontralaterálna hemihypestézia, neglect-sy. a porucha orientácie v priestore, 

ľavostranná lézia sa spája s apraxiou, afáziou a dyslexiou. Krvácanie do frontálneho laloka sa 

prejavuje zníţenou spontaneitou, poruchou myslenia a správania. 

Dfdg. – treba rozlíšiť najmä ischemický iktus, pri malom krvácaní s miernym priebehom je to však v 

praxi ťaţké. 

Th. – je konzervatívna. Treba zabrániť intrakraniálnej hypertenzii (manitol, glycerol), včas indikovať 

intubáciu a mechanickú ventiláciu. Kortikoidy obyčajne nie sú účinné, hoci sa podávajú 

(dexametazón 4 mg kaţdé 4 h). Hodnoty TK sa nezniţujú, pretoţe najmä u hypertonikov je riziko 

ischémie z hypoperfúzie. Evakuácii hematómu a drenáţi s dekompresiou a zníţením 

intrakraniálneho tlaku sú prístupné len mozočkové a lobárne hematómy.  

Chron. subdurálny hematóm – ţilové krvácanie medzi mozog, resp. leptomenigy a dura mater 

vzniká obyčajne po malom, obvykle nevýznamnom úraze hlavy, kt. nemusí pacient prikladať 

význam. Prejaví sa po viacerých d, niekedy aj týţd., príp. mes. po úraze. Predisponujúcim faktorom 

je zvýšená fragilita kapilár starých ľudí, hemoragická diatéza a pp. aj atrofia mozgového tkaniva, kt. 



zvyšuje pohyblivosť mozgu v lebkovej dutine a uľahčuje ruptúru premosťujúcej ţily. Aţ v 30 – 50 % 

prebieha nerozpoznane. 

Klin. obraz – charakterizujú zmeny osobnosti a deteriorácia intelektových funkcií, najmä poruchy 

pamäti a prejavy zmätenosti. Menej časté a miernejšie sú loţiskové neurol. poruchy (hemiparézy 

ap.). Postupne sa môţe vyvinúť sy. intrakraniálnej hypertenzie (bolesti hlavy, edém papily) a 

prehlbujúca sa porucha vedomia. 

Dg. – potvrdí CT vyšetrenie mozgu, príp. angiografia mozgových ciev. V likvore sa zisťuje 

xantochrómia a prítomnosť methemoglobínu, resp. methemalbumínu (pri dostupnosti CT nie je 

vyšetrenie likvoru dg. nevyhnutné). 

Dfdg. – treba odlíšiť cievnu mozgovú príhodu (hemiparéza) a ate- rosklerotickú demenciu, pri 

chýbaní loţiskových príznakov sa môţe mylne dg. Alzheimerova choroba (pomalšia progresia 

demencie).  

Th. – je chir., dobrú prognózu má trepanopunkcia s drenáţou vo včasnom štádiu, v neskorších 

štádiách je potrebný rozsiahlejší výkon s odstránením organizovaného väzivového puzdra 

hematómu. Veľmi zlú prognózu majú neskoré chir. výkony u pacientov s kvantitat. poruchou 

vedomia. 

Parkinsonov syndróm – charakterizuje tetráda príznakov: tremor, brady- al. akinéza, svalová 

rigidita a strata posturálnych reflexov. Jeho incidencia stúpa po 50. r., max. dosahuje okolo 75. r. 

Prevalencia v starobe je ~ 2 % osôb > 65-r. 

Rozlišuje sa prim. a sek. forma. Prim. forma (Parkinsonova choroba, paralysis agitans) je idiopatické 

degeneratívne ochorenie bazálnych ganglií, kt. postihuje rovnako obidve pohlavia a tvorí aţ 80 % 

všetkých prípadov. Priebeh ochorenia je pomaly progredujúci a postupne pacienta invalidizuje. 

Priemerne preţitie je 14 r. 

Sek. forma, symptomatický parkinsonizmus môţe byť zápalového (vírusové encefalitídy a i.), 

traumatického (úraz hlavy), toxického, cievneho al. nádorového pôvodu. Najčastejšou príčinou sek. 

formy sú lieky zniţujúce dostupnosť dopamínu al. blokujúce jeho účinok na synapsiách – 

neuroleptiká (najmä fenotiazíny a butyrofenóny), hypotenzíva (rezerpín a -metyldopa), 

metoklopramid, lítium a cinarizín.  

Klin obraz – ochorenie sa vyvíja nenápadne. Včasným príznakom je tras postihujúci horné 

končatiny, spočiatku aj asymetricky. Je prítomný v pokoji, zmierňuje sa pri pohybe a v spánku 

ustupuje. Zhoršuje sa pri sústredení a strese. Svalová rigidita je prejaví pri vyšetrovaní pasívnej 

pohyblivosti končatiny. Sval kladie plastický odpor v celom rozsahu pohybu, v pokročilých fázach 

ochorenia sa zisťuje fenomén ozubeného kolesa (prerušované naskakovanie svalu v priebehu 

pohybu). Bradykinéza (akinéza) sa prejavuje stratou synkinéz pri pohybe, celkovým ochudobnením 

hybnosti, hypomímiou, monotónnou a pomalou rečou. Iniciácia pohybu je spomalená a pohyb sa 

často neovládateľne zastaví. Pacient akoby ,,zamrzne“ v priebehu činnosti. Typická je porucha 

drţania tela, postoj a chôdza s hyperkyfózou, flekčným drţaním končatín a stratou synkinéz. 

Chôdza býva šúchavá, drobnými, cupitavými krôčikmi, pacient sa len ťaţko rozchodí, pohyb sa 

niekedy akoby náhle zarazí. Pri páde nie je schopný obranného pohybu, padá nemotorne s 

vysokým rizikom poranenia. Pri prim. parkinsonizme a dlhšom trvaní sú prítomné vegetatívne 

poruchy (seborea, ortostatická hypotenzia al. sfinkterové poruchy), v 10 – 30 % sa rozvíja 

následkom ťaţkej atrofie mozgu klin. obraz demencie al. depresie. Pri Parkinsonovej chorobe s 

prevaţným postihnutím substantia nigra psychické príznaky chýbajú. 

Obraz podobný parkinsonizmu vzniká pri ateroskleróze mozgu s drobnými mnohopočetnými 

infarktmi (status lacunaris) postihujúcimi aj oblasť bazálnych ganglií (tzv. pseudoparkinsonizmus). 

Prítomná je porucha chôdze a pohybu, strata posturálnych reflexov a svalová rigidita však chýba. 



Porušená je najmä iniciácia pohybu, nie jeho výkon. Tras chýba, častá je však spastickosť a ďalšie 

neurol. príznaky (parézy, pyramidové iritačné javy, poruchy postoja a chôdze typu astázie–abázie). 

Pre dg. prim. parkinsonizmu sú rozhodujúce tieto kritériá: 1. progredujúci charakter ochorenia; 2. 

prítomnosť > 2 z 3 kardinálnych príznakov: tras, rigidita, bradykinéza; 3. vylúčenie sek. 

parkinsonizmu; 4. prítomnosť > 2 zo 4 vedľajších príznakov (zlepšenie po levodope, asymetria 

príznakov na začiatku ochorenia, iniciálny tras, asymetria v súčasnej fáze ochorenia). 

Dfdg.  – treba odlíšiť ochorenia pohybového systému (reumatické ochorenia, polymyalgiu), 

myxedém, jednoduchú depresiu a demenciu, esenciálny tras. 

V dfdg. trasu treba od typického pokojového trasu pri Parkinsonovej chorobe odlíšiť: 1. Fyziol. akčný 

tras, kt. vzniká napr. pri predpaţení, je jemný, skôr hmatateľný, bilaterálny, symetrický a vzniká po 

adrenergickej stimulácii, napr. pri úzkosti, strese, hypertyreóze a uţívaní niekt. liekov (lítium, niekt. 

neuroleptiká, steroidy, hormóny štítnej ţľazy, sympatikomimetiká, teofylín, tricyklické antidepresíva, 

valproát); 2. Esenciálny tras, kt. má hereditárnu a sporadickú formu. Ide o intenčný (kinetický) tras. 

Je pomalý (frekvencia 1,5 – 5 Hz), nepravidelný, v priebehu cieleného pohybu má aj statickú zloţku. 

Zjavuje sa v mladšom a strednom veku, postihuje horné končatiny, často hlavu a hlas, zhoršuje sa 

pri únave, emóciách a vôľových pohyboch, zmierňuje sa po poţití alkoholu. Patrí sem aj tzv. senilný 

tras, kt. postihuje staré osoby s max. výskytu v 7. dekáde. Zjavuje sa na končatinách a hlave, najprv 

pri vôľovom pohybe, neskôr aj v pokoji. 3. Cerebrálny tras máva charakter intenčného, ale aj 

statického (posturálneho) trasu (frekvencia 4 – 12 Hz). Zhoršuje sa pri vôľovom pohybe, napr. pri 

vyšetrení taxie. Má menlivú amplitúdu, postihuje proximálne časti končatín a mizne v spánku a 

relaxácii. 4. Tras pri  →ataxii. 5. Tras pri metabolických encefalopatiách – tzv. flapping tremor, 

vyskytuje sa pri zlyhaní pečene, obličiek, respiračnej acidóze. 6. Tras pri abstinenčnom sy. (po 

abúze alkoholu, uţívaní narkotik, benzodiazepínov). 

Th. – začína sa čo najneskôr, keď sú uţ sťaţené beţné denné činnosti a sebaobsluha al. sociálne 

aktivity pacienta (výnimkou je podávanie selegilínu). Podáva sa čo najmenšia ešte účinná dávka 

liečiva. Nikdy sa náhle nevynecháva liečivo, ale jeho dávka sa zniţuje postupne. Antiparkinsoniká 

nepôsobia na depresiu ani demenciu. Th. levodopou po určitom čase stráca účinnosť. Všetky 

antiparkinsoniká majú potenciálne toxický účinok na CNS, môţu vyvolať zmätenosť, psychotické 

reakcie, insomniu a poruchy pamäti.  

Najčastejšie sa v th. prim. parkinsonizmu pouţíva levodopa. Keď sa podáva samostatne, 

v organizme sa rýchlo dekarboxyluje na dopamín a treba podávať vyššie dávky s vyšším rizikom 

neţiaducich účinkov. Preto sa odporúča kombinácia s inhibítorom MAO typu B, inihíbítormi 

periférnej dekarboxylázy al. agonistami dopamínu. Th. sa začína najniţšou dávkou 2 – 3-krát/d 1/2 

tbl., kt. sa postupne zvyšuje v intervale 5 – 7 d o ½ – 1 tbl. do zmiernenia príznakov, najmä 

bradykinézy. Preparáty s dlhodobým účinkom (Madopar HBS
®
 Hoffmann-La Roche) sú vhodné 

napr. na noc u pacientov s nočnou akinézou. Max. dávka u starých osôb je 1000 mg/d. Dobré 

výsledky sa dosahujú aj kombináciou s bromokriptínom (Parlodel
®
 Sandoz). 

V ľahších prípadoch s prevaţujúcim trasom, hypersaliváciou a seboreou sa podávajú 

anticholínergiká, napr. biperidén (napr. Akineton
®
 Knoll), orfenadrín (napr. Disipal

®
 Brocade 

Pharma) a procyklidín (Kemadrin
®
 Wellcome). Ďalšou indikáciou je poliekový parkinsonizmu. K 

neţiaducim účinkom patrí retencia moču, glaukóm, sucho v ústach, zmätenosť a zhoršenie 

demencie a po- tenciálna kardiotoxickosť. Od ich pouţívania sa preto upúšťa, trifenidyl (Triphenidyl
®
 

Léčiva) sa napr. uţ prestal vyrábať. 

Účinnejší ako anticholínergiká (ale menej účinný ako levodopa) je amantadín (Viregyt K
®
 Egis tbl. 

100 mg), kt. sa podáva raz/d spočiatku v dávke 50–100 mg, max. 2-krát 100 mg. Pouţíva sa v 

monoterapii namiesto anticholínergík al. v ťaţších prípadoch v kombinácii s levodopoou. Ovplyvňuje 

priaznivo najmä rigiditu. 



Ako doplnok th. levodopou sa pouţíva tergurid (Mysalfon
®
 Léčiva tbl. 1 a 5 mg) al. lizurid (Lysenyl 

forte
®
 Léčiva tbl. 0,2 mg). Začína sa s menšími dávkami 1/2 tbl., kt. sa postupne zvyšujú aţ na 15–

30 mg. Levodopa sa kombinuje aj s inihíbítormi periférnej dekarboxylázy – benserazidom (napr. 

Madopar
®
 Hoffmann-La Roche 125 a 250 mg) al. karbidopou (Nakom

®
 Lek 125 a 275 mg). Veľmi 

účinnú selektívnu blokádu MAO typu B (odbúrava v CNS dopamín) vyvoláva deprenil (selegilín, 

napr. Jumex
®
 tbl. 5 mg). Ako jediný je indikovaný aj vo včasných fázach ochorenia, môţe oddialiť th. 

levodopou, pôsobí aj neurotropne, čím spomaľuje progresiu ochorenia a navyše pôsobí 

antidepresívne. Pri poliekovom parkinsonizme sa osvedčuje amantadín (100 – 200 mg/d), ako aj 

bromokriptín (1,25 – 2,5 mg/d). 

Veľký význam má odborne vykonávaná pohybová th., rehabilitácia, ergoterapia. Odporúča sa 

pravidelná kvantifikovaná fyzická aktivita 4 – 5-krát/týţd. (chôdza, jazda na bicyklovom ergometri) a 

cvičenia zamerané na udrţanie pohyblivosti kĺbov skôr švihového charakteru. Pri poruchách 

rovnováhy je vhodné pouţívať palice, príp. chodidlá, na dlhšiu vzdialenosť aj invalidný vozík. K dis- 

pozícii sú aj stoličky so zvýšeným al. vymršťujúcim sa sedadlom na uľahčenie vstávania zo sediacej 

polohy. Toaletu a kúpeľňu je vhodné vybaviť zábradlím. V niekt. prípadoch je vhodná logopedická 

intervencia a psychoterapia. Experimentálne sa overuje účinnosť implantátov fetálneho mozgového 

tkaniva. Pri medikamentózne nezvládnuteľných trasoch moţno zváţiť stereotaktickú operáciu 

(ventrolaterálna talamotómia), kt. sa vykonáva v lokálnej anestézii a má 80 % úspešnosť. 

Chronické polyneuropatie – môţu vznikať následkom infekčných, toxických, metabolických al. 

neoplastických vplyvov. Vzhľadom na polymorbiditu starších osôb sú v starobe častejšie. 

Najčastejšou príčinou sú toxicko-metabolické polyneuropatie, a to pri diabetes mellitus, hypotyreóze, 

nutričnom deficite (hypovitaminózy skupiny B pri malnutrícii a malabsorpcii, chron. nefropatiách a 

hepatopatiách, alkoholizme a po liekoch, ako je INH, chloramfenikol, zlato, hydralazíny, hydantoín a 

niekt. cytostatiká). Pomerne časté sú v starobe aj paraneoplastické, senzorické al. senzoricko-

motorické polyneuropatie, napr. pri bronchogénnom karcinóme, karcinóme prsníka, ovária al. 

myelóme. Polyneuropatia tu môţe predchádzať manifestácii nádoru. Parainfekčné polyneuropatie 

(chron. demyelinizujúce polyradikuloneuropatie) a polyneuropatie pri vaskulitídach, amyloidóze a i. 

systémových chorobách spojiva sú v starobe zriedkavé. 

Klin. obraz – charakterizujú symetrické, často generalizované neurol. poruchy. Najčastejšie ide o 

senzorické poruchy, ako sú pocity tŕpnutia, chladu, parestézie v akrálnych častiach končatín, najprv 

na dolných, neskôr aj horných končatinách, niekedy aj v oblasti sterna a v epigastriu. Na 

končatinách mávajú dyzestézie rukavicový a pančuchový charakter, pálčivé bolesti bývajú na 

dolných končatinách najmä stupajoch. Na beţné analgetiká obyčajne nereagujú. Zriedkavejšie sú 

motorické poruchy, svalová slabosť, difúzne atrofie svalov panvového pletenca a mononeuropatie 

(n. medianus, n. oculomotorius, n. peroneus). Veľmi časté sú v starobe autonómne neuropatie, 

vyskytujú sa u osôb > 70-r. v 4 – 5 %. Prejavujú sa kardiovaskulárnymi (ortostatická hypotenzia a i.). 

GIT (gastroparéza, nočné hnačky a i.), urogenitálnymi (poruchy mikcie, retrográdna ejakulácia a 

impotencia), potením, poruchami termoregulácie a i. poruchami (→autonómne poruchy; 

→neuropatia). 

Dg. – opiera sa o klin. vyšetrenie. Autonómne funkcie sa orientačne vyšetrujú zmeraním TK a pulzu 

v leţiacej a stojacej polohe, hodnotením reakcie zreníc na osvit a konvergenciu a na EKG sa sleduje 

vymiznutie respiračnej arytmie. 

Th. – vo vyše 80 % sa ani podrobným vyšetrením nezistí príčina ochorenia. Pri senzorickej 

polyneuropatii treba zvýšenú pozornosť venovať hygiene nôh, pohodlnej obuvi, dennej inšpekcii nôh 

a ošetreniu uţ utvorených koţných defektov. Podávanie vitamínov skupiny B má skôr psychol. a 

celkovo roborujúci účinok, priebeh ochorenia však priamo neovplyvňuje. Je indikované v prípade 

overeného deficitu al. tam, kde ho nemoţno vylúčiť. Bolesti pri polyneuropatii obyčajne nereagujú na 



beţné analgetiká a opiátové analgetiká nie sú indikované. U niekt. pacientov (najmä s diabetickou 

neuropatiou) sa osvedčujú antiepileptiká (fenytoín al. karbamazepín), antidepresíva a fenotiazínové 

neuropletiká; →bolesť. 

Epilepsia – vyskytuje sa po 60. r. častejšie. Asi 2/3 tvoria záchvaty typu grand mal s bez-vedomím 

a generalizovanými kŕčmi, zvyšnú tretinu fokálne jednoduché záchvaty s obrazom typickým pre 

postihnutie určitej oblasti mozgu (napr. záchvaty Jacksonovej epilepsie) al. fokálne komplexné 

(psychomotorické) záchvaty, príp. ich kombinácia. 

Pozáchvatový stav zmätenosti, kt. obvykle odznieva v priebehu niekoľkých min aţ h, môţe 

u starších osôb trvať aj niekoľko d. V priebehu tohto stavu sú pacienti často hyperaktívni, blúdia, sú 

inkontinentní a môţu pôsobiť dojmom ťaţko dementných. EEG vykazuje vţdy ťaţké, generalizované 

abnormality. Normálny nález CT epileptickú povahu tohto stavu nevylučuje. K objasneniu dg. môţe 

prispieť rýchla úprava po inj. aplikácii antiepileptika (diazepam, klonazepam). Kŕče miznú ihneď, 

psychopatol. prejavy sa postupne zmierňujú a vymiznu do 1 – 2 d. Najvhodnejším antiepileptikom je 

fenytoín (Sodanton
®
 2-krát 100 mg/d za monitorovania sérovej koncentrácie), kt. ovplyvní fokálne i 

generalizované záchvaty; →epilepsia. 

H. Poruchy zraku a sluchu v starobe 

Poruchy zraku – s vekom sa zhoršuje zraková ostrosť, mení sa rozlišovanie farieb (modrá a zelená 

sa vníma menej intenzívne, kým červená sa vníma viac). Spomalená a zníţená je adaptácia na tmu 

a prudké svetlo, čo môţe zhoršiť funkciu zraku pri riadení motorových vozidiel. 

S vekom sa stáva šošovka menej pruţnou a priehľadnou. Tým sa stráca schopnosť zaostrovať na 

blízke predmety, a tak osoby > 45. r. začínajú potrebovať na čítanie okuliare (presbyopia). Proces 

postupuje a vyţaduje občasnú výmenu okuliarov za silnejšie. Šošovka sa zahusťuje a začínajú sa v 

nej tvoriť zákaly.  

Involúcia postihuje aj sietnicu. Involučné zmeny sa prejavujú najmä degeneráciou v Bruchovej 

membráne, pigmentového epitelu sietnice a jej receptorov. Senilnou degeneráciou makuly trpí skoro 

½ osôb > 80-r. Pacienti sa sťaţujú na hmlisté videnie a neschopnosť čítať aj pri pouţívaní optických 

pomôcok. Obvykle je jedno oko postihnuté viac ako druhé. Periférne zorné pole pritom ostáva 

nepostihnuté pacient sa môţe pohybovať v prostredí úplne normálne, úplná slepota teda nevzniká. 

V th. sa pouţívajú vitamíny al. vazodilatanciá, avšak väčšinou bez väčšieho úspechu.  

Starší človek sa má na oftalmológa obrátiť vţdy, keď sa zhoršuje zrak do blízka al. diaľky. Na 

poruchu zraku ho môţu upozorniť skotómy al. zúţenie zorného poľa, záblesky al. iné svetelné 

efekty, skreslené obrysy a ,,pokrútené“ videnie, diplopia (je vţdy patol.), pálenie, rezanie, svrbenie 

oka, pocit cudzieho telesa, hlboká bolesť v oku (je vţdy závaţným príznakom a signalizuje 

vnútroočný zápal a ohrozenie zraku), svetloplachosť. 

U staršieho človeka s bolesťou v spánkovej oblasti, kt. sa projikuje do oka, spojenou s poruchou 

ţuvania a bolesťami v temene, treba myslieť na arteriitis temporalis.  

K beţným ochoreniam očí a očných adnexov patrí aj hordeolum a chalazión, poruchy postavenia 

mihalníc (→ektrópium a →entrópium dolnej mihalnice), senilná →katarakta (u osôb 65 – 74-r. sa 

vyskytuje v 18 %, u > 75-r. aţ v 46 %), senilná degenerácia makuly a →glaukóm otvoreného uhla 

(3,5 % osôb > 75-r.). 

Najčastejšou príčinou slepoty vo vyššom veku je diabetická retinopatia. Jej včasným príznakom je 

zastreté videnie, najmä pri hypoglykémii, horšie videnie v tme a za šera al. pri čítaní a zákaly 

pohybujúce sa v zrakovom poli. V th. sa osvedčuje laserová fotokoagulácia a optimálna 

kompenzácia diabetu, kt. je aj prevenciou ďalších komplikácií. 



Po 65. r. ţivota sa okolo rohovky utvára biely krúţok (arcus senilis), kt. nezhoršuje zrak. Častejší 

býva u osôb s familiárnou hypercholesterolémiou, u veľmi starých osôb môţe chýbať. 

Poruchy sluchu – vyskytujú sa asi v 30 % osôb > 65-r. a aţ v1/2 osôb > 80 %. Vyšší výskyt 

nedoslýchavosti je u pacientov v ošetrovateľských ústavoch. Častejšie sú postihnutí muţi; takmer 20 

% starých muţov má obojstrannú poruchu. Pacienti s Alzheimerovou chorobou trpia poruchami 

sluchu častejšie. Strata sluchu sa vţdy spája s kognitívnymi poruchami a ovplyvňuje ţivot človeka v 

somatickej i psychosociálnej oblasti.  

Po 60. r. vznikajú atrofické zmeny v sluchovej dráhe, zjavuje sa starecká nedoslýchavosť 

(presbyakúzia). Býva obyčajne obojstranná, častejšie sa vyskytuje u osôb vystavených 

nadmernému hluku (obyvatelia miest). Podstatou ochorenia je starnutie buniek v ggl. spirale. Na 

jeho vzniku sa zúčastňujú všetky rizikové faktory aterosklerózy, malnutrícia a toxické látky vrátane 

liekov (aminoglykozidové antibiotiká, antimalariká, cytostatiká, slučkové diuretiká a nesteroidové 

antireumatiká). Samotný vek sa pri zhoršovaní sluchu pre hovorovú reč uplatňuje aţ > 80. r. Väčšou 

mierou zvýšenie sluchového prahu zapríčiňujú negat. vplyvy civilizačných škodlivín, preto sa 

presbyakúzia osôb < 80-r. nazýva socioakúziou. Nedoslýchavosť sa nápadnejšie prejavuje v hluku, 

pri šepote a pri neschopnosti rozpoznať smer, odkiaľ zvuk vychádza. V dôsledku org. zmien v 

kôrovom sluchovom centre sa môţe pritom zhoršovať aj rozumenie hovorenej reči. 

K nedoslýchavosti sa starší ľudia neradi priznávajú; pokladajú ju za beţný úkaz staroby, príp. ju 

zapierajú, aby sa vyhli rozpakom z toho, ţe nepočujú al. nerozumejú tomu, čo im hovoria, niekedy si 

ju nepriznávajú z márnomyseľnosti. Nedoslýchovať môţe mať za následok uzatváranie sa a môţe 

sa mylne pokladať za demenciu. Preto treba pri kaţdom údaji o nedoslýchavosti u starého človeka 

vykonať otoskopické vyšetrenia, odstrániť príp. cerumen a aspoň orientačne zhodnotiť sluch 

vyšetrením šepotom a ladičkou. U dementných pacientov moţno vyskúšať reakciu na potlesk. 

Th. – pri percepčných poruchách so šelestmi a príp. závratmi sa odporúčajú vazodilatanciá a 

dodrţovanie správnej ţivotosprávy. Náhlu vnútroušnú nedoslýchavosť treba hodnotiť a liečiť ako 

akút. cievnu príhodu. U starších osôb ide častejšie o trombotickú ako krvácavú príhodu. 

Rehabilitácia sluchu pomocou slúchadiel je v starobe najčastejšou metódou, kt. zlepšuje 

komunikačné moţnosti, zlepšuje emocionalitu a kvalitu ţivota, ako aj kognitívne funkcie (napr. 

výsledky Folsteinovho MMSE-testu) a skóre depresie. K dispozícii sú rozličné typy slúchadiel, napr. 

krabicové, závesné, okuliarové, vnútroušné. Na predpis slúchadiel je potrebné audiologické 

vyšetrenie na ORL oddelení al. vyšetrenie foniatrom. Treba pritom vyskúšať niekoľko typov 

slúchadiel, aspoň od 3 výrobcov a s nimi podrobne vyšetriť sluch vrátane slovnej audiometrie a aţ 

potom sa na základe vyšetrenia a subjektívnych údajov pacienta rozhodnúť pre daný typ slúchadla. 

Dôleţitá je aj rehabilitácia sluchu (logopéd al. foniater). Treba pamätať aj na to, ţe starí ľudia sa na 

slúchadlá pomalšie adaptujú a ak sa nenaučia dobre ich ovládať, prestanú ich pouţívať. Preto sa uţ 

osobám > 60-r. odporúča, aby si uţ pri miernej nedoslýchavosti nechali preventívne vyšetriť sluch, 

pretoţe si na slúchadlo skôr zvyknú a naučia sa ho ovládať. Veľmi dôleţitá je aj edukácia členov 

rodiny. 

K pravej presbyakúzii nepatria ušné šelesty ani závraty. Ak sa zjavia, ide pp. o spoluúčasť 

obehových porúch v oblasti vnútorného ucha a CNS, príp. dráţdenie z oblasti krčnej chrbtice pri 

spondylóze a spondylartróze. Časté sú aj kombinácie sluchových porúch. 

I. Ochorenia kardiovaskulárneho systému – v starobe sa síce zvyšuje výskyt ochorení srdca a 

ciev, nie všetky z nich sú však podmienené involučnými zmenami. Na rozdiel od starších prác, 

podľa kt. sa v starobe výrazne zniţuje výkonnosť kradiovaskulárneho systému, novšie, dôkladnejšie 

štúdie dokázali, ţe starnutie jeho výkonnosť významne neovplyvňuje. S vekom sa výraznejšie 

nemení ani veľkosť srdca, jeho kontraktilita, rýchlosť plnenia ľavej komory na začiatku diastoly, 

pokojová frekvencia pulzu, ejekčná frakcia ani srdcový vývrh, zniţuje sa len ich vzostup pri záťaţi.  



O niečo väčšie zmeny sú na artériovom systéme. Najskôr postihujú vzostupnú časť a oblúk aorty. 

Nastáva zhrubnutie médie, mení sa mnoţstvo a vlastnosti elastínu a kolagénu, do tepnových stien 

sa ukladá cholesterol a soli vápnika. To má za následok dilatáciu a elongáciu aorty a stratu jej 

elastickosti, ako aj zníţenie jej dilatácie v priebehu systoly (strata tzv. pruţníkovej funkcie). 

V starobe sa postupne zniţujú reakcie na podnety vychádzajúce z baroreceptorov. Dysfunkcia 

baroreceptorov má napr. za následok, ţe pri zmene z leţiacej polohy do stojacej sa nezapája 

kompenzačný mechanizmus (zrýchlenie srdcovej frekvencie) a významne klesne TK (ortostatická 

hypotenzia). Na dysfunkcii baroreceptorov sa zúčastňuje aj pokles elastickosti ciev, zníţenie napätia 

baroreceptorov, dysfunkcia vegetatívneho nervového systému a zníţená odpoveď 

kardiovaskulárneho systému na stimuláciu -adrenergických receptorov (zníţená odpoveď na 

pôsobenie katecholamínov a predĺţený chronotropný účinok). Starecké srdce je citlivejšie na zmeny 

hydrominerálnej (najmä K+) a acidobázickej rovnováhy. 

Hypertenzia – postihuje takmer ½ ľudí > 65. r. ţivota. Pretoţe sa diastolický TK po 55. r. uţ 

obyčajne nezvyšuje, ide väčšinou o sys- tolickú hypertenziu (TK > 140/90 mm Hg). Tá je tieţ 

rizikovým faktorom kardiovaskulárnych chorôb, pretoţe vyvoláva hypertrofiu ľavej komory a má sa 

preto tieţ liečiť. Hlavným patogenetickým činiteľom hypertenzie starých osôb je zvýšenie periférnej 

rezistencie ciev následkom poklesu elastickosti aorty a veľkých ciev podmieneného vekom a 

aterosklerózou. Zníţená je aj vazodilatačná odpoveď na -adrenergickú stimuláciu, kým -

drenergická vazokonstrikcia je zachovaná. Systém renín–angiotenzín má v rozvoji hypertenzie u 

starých ľudí menšiu úlohu, pretoţe bazálne hodnoty renínu sa vekom zniţujú.  

Vzhľadom na kolísanie hodnôt sa má TK merať v rozličnom dennom čase, po jedení (postprandiálna 

hypotenzia) a vo vzpriamenej polohe (ortostatická hypotenzia). Na sek. hypertenziu treba myslieť pri 

náhlom zvýšení diastolického TK > 100 mm Hg aj pri trojkombinačnej th., pri progresii hypertenzie, 

hypokaliémii nevyvolanej diuretikami al. pri symptomatológii vzbudzujúcej podozrenie na 

feochromocytóm. Častou príčinou sek. hypertenzie u starých ľudí je stenóza a. renalis. 

Th. – zniţuje výskyt cievnych mozgových príhod a kongestívnej srdcovej slabosti, málo však 

ovplyvňuje výskyt ischemickej choroby srdca. Cieľom th. je upraviť TK na hodnoty, pri kt. je zníţené 

riziko kardiovaskulárnych komplikácií a neţiaduce účinky th. sú min. Za optimálne sa pokladajú 

hodnoty 135 – 150 mm Hg systolického a < 95 mm Hg diastolického TK. Správne vykonávaná 

antihypertenzívna th. nemá negat. vplyv na prietok krvi mozgom, postupné zniţovanie TK nemá za 

následok jeho pokles. Th. je indikovaná, keď sa pri 3 meraniach (návštevách) zistí diastolický TK > 

100 mm Hg a systolický TK > 160 mm Hg; pri níţších hodnotách sa pacient sleduje a lieči 

nefarmakologickými metódami. U osôb > 80-r. je farmakoterapia hypertenzie problematická; lieky sú 

indikované pri hodnotách > 105 mm Hg. Začína sa polovičnými dávkami a tie sa zvyšujú pomaly.  

K nefarmakologickým postupom patrí zníţenie hmotnosti, dostatok pravidelného pohybu, 

obmedzenie soli a konzumácie alkoholu a zákaz fajčenia. 

S farmakoterapiou sa má začať v prípade, ţe nefarmakologické postupy nie sú dostatočne účinné. Z 

liekov sa odporúča začať s podávaním diuretík al. antagonistov vápnika.  

Diuretiká sú vhodné ako prvé pri th. izolovanej systolickej hypertenzie, pretoţe zniţujú riziko 

koronárnych príhod. Keď sa podávajú v malých dávkach, nemusia sa kombinovať s diuretikami 

šetriacimi draslík (kontrola kaliémie). Tie nie sú vhodné u pacientov so zvýšenou hodnotou 

kreatinínu v sére. Diuretiká môţu nepriaznivo ovplyvniť hodnoty draslíka, inzulínu a lipidov. 

Nepouţívajú sa preto ako prvé u starých osôb s diabetes mellitus. U pacientov s mikčnými 

problémami môţu vyvolať inkontinenciu a u muţov impotenciu. Z diuretík sú vhodné 

hydrochlorotiazid a chlórtalidón, z diuretík šetriacich draslík amilorid a spironolaktón. 



-blokátory sú u starých osôb menej účinné. Neselektívne -blokátory s čiastočnou sympati-

komimetickou aktivitou majú menší bradykardizujúci a bronchokonstrikčný účinok, napr. bopindolol 

(Sandonorm
®
 1 – 2 mg/d) al. pindolol (Visken

®
 10 – 60 mg/d).  

Selektívne -blokátory bez sympatikomimetickej aktivity sa pre svoj kardioprotektívny účinok indikujú 

hypertonikom s prekonaným infarktom myokardu, angina pectoris al. supraventrikulárnou 

tachyarytmiou. Sú vhodné u pacientov s hypertrofiou ľavej komory, lebo pomáhajú jej regresii. Patrí 

sem atenolol (napr. Tenormin
®
 ICI, podáva sa dávke 25 – 100 mg/d), bisoprolol (napr. Concor

®
 

Merck, podáva sa v dávke 5 – 10 mg/d), metoprolol (napr. Betaloc
®
 Egis, Vasocardin

®
 

Slovakofarma, podáva sa v dávke 50 – 200 mg/d) a i. 

-blokátorov patrí únava, nespavosť, poruchy potencie, vznik kongestívnej 

srdcovej slabosti, bradykardia a AV bloky, zníţená tolerancia záťaţe, negat. ovplyvnenie 

kognitívnych funkcií, zvýšenie triacylglycerolov a pokles HDL-cholesterolu v plazme. 

Kontraindikáciou je kongestívna srdcová slabosť, poruchy prevodového systému, chron. obštrukčná 

choroba pľúc, klaudikácie, depresie a inzulíndependentný diabetes mellitus. Opatrnosť je ţiaduca pri 

sy. chorého sínusu.  

Centrálne -sympatikolytiká nemajú byť liekom prvej voľby. -metyldopa vyvoláva retenciu sodíka, 

čím zniţuje antihypertenzívny účinok, preto sa má ordinovať s diuretikom (napr. Dopegyt
®
 v dávke 

spočiatku 250 mg, udrţovacia dávka max. 2-krát 250 mg/d). Klonidín (napr. Catapresan
®
) moţno 

podávať v monoterapii. Potencuje účinok antagonistov vápnika a inhibítorov ACE. Podáva sa v 

dávke 0,15 – 0,9 mg/d p. o., s. c. al. veľmi pomaly i. v., príp. v transdermálnej forme.  

Blokátory vápnikových kanálov sú u starých hypertonikov liekom prvej voľby, pretoţe na rozdiel od 

-blokátorov a diuretík nevyvolávajú bronchospazmus a nezhoršujú diabetes mellitus, dosahujú 

pokles TK aj pri nízkorenínovej hypertenzii, s výnimkou verapamilu nemajú negat. inotropný účinok 

a neovplyvňujú nepriaznivo plazmatické lipoproteíny. Sú vhodné najmä u pacientov s ischemickou 

chorobou srdca a supraventrikulárnou arytmiou. Patrí sem amlodipín (napr. Norvasc
®
, podáva sa 

jednorazovo 5 – 10 mg/d), diltiazem (napr. Diacordin
®
, Diacordin retard

®
 120 – 360 mg/d, izradipín 

(napr. Lomir
®
 2,5 – 5 mg/d), nifedipín (napr. Cordafen

®
, Cordipin

®
, Coronipin

®
, 30 – 60 mg/d), 

nikardipín (napr. Antagonil
®
 60 – 120 mg/d), nitrendipín (napr. Baypress

®
 20 – 40 mg/d) a verapamil 

(napr. Isoptin
®
, Isoptin SR

®
 120 aţ 480 mg/d). 

Inhibítory ACE – sú vhodné najmä u hypertonikov s kongestívnou srdcovou slabosťou. Tým ţe 

zniţujú tonus vas efferens v glomerule priaznivo ovplyvňujú filtračný tlak a funkcie obličiek u 

pacientov s chron. obličkovou nedostatočnosťou. Patrí sem enalapril (napr. Enap
®
, Ranitec

®
, 

podáva sa 2-krát 5 aţ 20 mg/d), fosfinopril (napr. Fosinorm
®
 10 – 60 mg/d), chinakril (Accupro

®
 5 aţ 

20 mg/d), kaptopril (napr. Capoten
®
, Tensiomin

®
 3-krát 12,5 – 50 mg/d) a lizinopril (Privinil

®
 5 – 40 

mg/d). K neţiaducim účinkom patrí suchý, dráţdivý kašeľ. Kontraindikáciou je kombinácia s 

diuretikami šetriacimi draslík so sklonom k hyperkaliémii, súčasné podávanie nesteroidových 

antireumatík a ťaţšia renálna insuficiencia. 

Arytmie – vyskytujú sa v starobe častejšie. Môţu sa tu manifestovať závratmi, pádmi al. synkopami. 

Aj asymptomaticky prebiehajúce arytmie môţu byť prognosticky závaţné; →arytmie.  

K najčastejším arytmiám v starobe patrí dysfunkcia sínusového uzla (sick sinus syndrome, SSS). 

Ide o následok úbytku elekt. aktívnych buniek v sínusovom uzle. Dlhšia prestávka (sinus arrest) ako 

3 s, vyvoláva závraty, niekedy stratu vedomia. Môţu sa zjaviť supraventrikulárne tachyarytmie 

(fibrilácia al. flutter predsiení), tzv. sy. bradykardia–tachykardia. Funk-ciu sínusového uzla zhoršujú 

-blokátory, pouţívané napr. pri glaukóme). Pri klin. manifestnej 

forme (závraty, synkopy) je indikovaná permanentná kardiostimulácia, pri asymptomatickej forme sa 

neodporúča (táto arytmia nebýva príčinou exitu). 



Zo supraventrikulárnych arytmií sú v starobe časté supraventrikulárne extrasystoly, paroxyzmálna 

supraventrikulárna tachykardia, a paroxyzmálna i chron. fibrilácia predsiení. 

Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia (so štíhlymi komplexmi QRS) sa vníma ako 

nepríjemné búšenie srdca spojené s úzkosťou. Epizódu sa treba pokúsiť zvládnuť podráţdením n. 

vagus napr. Valsalvovým manévrom al. tlakom na očné bulby. Veľmi riskantná je u starých ľudí 

masáţ karotického sínusu. V prípade neúčinnosti vágových manévrov sa odporúča podať 10 mg 

verapamilu pomaly i. v. (v priebehu 2 – 5 min). Ak sa paroxyzmus spája s hypotenziou, príznakmi 

mozgovej ischémie al. srdcového zlyhania, treba pacienta bezodkladne hospitalizovať a vykonať 

elekt. kardioverziu. V profylaxii sa odporúča digoxín, -blokátory al. verapamil.  

Chron. fibrilácia predsiení je najčastejšou arytmiou starších osôb. Jej príčinou je ischemická choroba 

srdca, hypertenzia, oligosymptomatická hypertyreóza al. poreumatická mitrálna stenóza. 

Subjektívne ťaţkosti často chýbajú, niekedy sa prejavuje nepríjemným pocitom nepravidelnej 

srdcovej činnosti, palpitáciami, prekordiálnymi opresiami al. príznakmi začínajúcej srdcovej 

nedostatočnosti (únava, slabosť, dýchavica). Th. sa zameriava na základné ochorenie, podáva sa 

digoxín, v prípade nedostatočného účinku aj kardioselektívny -blokátor (metoprolol) al. antagonisty 

vápnika (diltiazem al. verapamil). Kým fibrilácia netrvá dlho, treba sa pokúsiť o farmakol. al. elekt. 

kardioverziu. Pri fibrilácii trvajúcej > 48 h treba pred kardioverziou podávať antikoagulanciá. 

Nastolený rytmus sa zabezpečuje chinidínom (napr. Kinidin Durules
®
 2-krát 250 mg/d p. o.) al. 

verapamilom (napr. Verapamil
®
 3-krát 40 – 80 mg/d p. o.), príp. metoprololom (napr. Vasocardin

®
 2-

krát 100 mg/d p. o.). V prevencii embolizácie sa odporúčajú antikoagulanciá, v prípade 

kontraindikácií Anopyrin
®
 100 mg/d. 

Paroxyzmálna fibrilácia predsiení vzniká najčastejšie pri ischemickej chorobe srdca al. dysfunkcii 

sínusového uzla. Pri paroxyzme sa podáva digoxín, príp. s -blokátorom al. antagonistom vápnika a 

ak fibrilácia trvá dlhšie uvaţuje sa o farmakol. al. elekt. kardioverzii. V profylaxii sa postupuje ako pri 

chron. fibrilácii. 

Komorové arytmie – vyskytujú sa vo forme komorových extrasystol al. komorovej tachykar-die. 

Komorové extrasystoly – u zdravého starého jedinca nie sú nebezpečné, u pacientov s ischemickou 

chorobou srdca však negat. ovplyvňujú prognózu a treba ich liečiť. Je tu však vysoké riziko 

antiarytmickej th., preto ju treba vţdy starostlivo zváţiť 

Komorová tachykardia – je závaţná arytmia ohrozujúca ţivot. Charakterizuje ju beh komorových 

extrasystol s frekvenciou komôr 100 – 240/min. U starých osôb jej najčastejšou príčinou býva akút. 

infarkt myokardu, intoxikácia digitalisom a zlyhanie srdca. Krátky paroxyzmus pacient subjektívne 

obyčajne nevníma. Pri dlhšom trvaní sa dostavujú palpitácie, prekordiálna opresia, dýchavica, príp. 

prejavy zlyhania srdca. Vţdy tu hrozí prechod do fibrilácie komôr al. asystólie. Keď nie je k dispozícii 

EKG, treba kaţdú tachykardiu sprevádzajúcu ťaţší klin. obraz pokladať za komorovú. Th. spočíva v 

upokojení (diazepam, 5 aţ 10 mg i. v. al. i. m.), inhalácii kyslíka, podaní trimekaínu (napr. Mesocain
®
 

Léčiva 10 ml i. v. s následnou infúziou 500 ml nosného rozt. – 5 % glukózy s fyziol. rozt. 1:1 a 20–30 

ml 1 % trimekaínu) a prokaínamidu i. v., príp. mexiletínu i. v. (napr. Mexitil
®
 inj. Boehringer). Počas 

transportu sa má pokračovať v aplikácii kyslíka a symptomatickej th. a pripraviť všetko na 

neodkladnú kardiopulmonálnu resuscitáciu al. defibriláciu. Najlepšou prevenciou záchvatov je 

implantá-cia automatického kardiovertera – defibrilátora. Z farmák sa odporúča amiodarón (napr. 

Cordarone
®
 Winthrop 200 aţ 300 mg p. o.), mexiletín (napr. Katen

®
 Slovakofarma 2 – 3-krát 200 mg 

p. o. al. Katen retard
®
 2-krát 400 mg/d) a sotalol (napr. Sotalex

®
 Bristol-Myers-Squibb 80 – 160 

mg/d).  

Ischemická choroba srdca – ICHS,  je  najčastejšou príčinou ochorení a smrti u osôb > 65-r. V 8. 

decéniu sa skleróza vencovitých tepien zisťuje aţ v 84 %, klin. príznaky má vyše ½ muţov. 



Ochorenie prebieha často asymptomaticky, príp. atypicky, ischémia myokardu sa napr. prejavuje 

častejšie dýchavicou ako bolesťou. 

Dg. – na ICHS treba myslieť, ak sa u starších osôb zistia príznaky aterosklerotického postihnutia 

mozgových al. periférnych tepien a rizikové faktory, t. j.: 1. systolická hypertenzia; 2. 

dyslipoproteinémia – pokles HDL- a zvýšenie LDL-cholesterolu (celková cholesterolémia nie je 

natoľko významná); zvýšenie LDL je častejšie u starších ţien; 3. hypertrofia ľavej komory; 4. 

diabetes mellitus; 5. obezita; 6. fajčenie (s počtom vyfajčených cigariet stúpa pravdepodobnosť 

úmrtia). 

Angina pectoris – AP, je najčastejšia algická forma ICHS u starších ľudí. Nemusia byť vţdy prítomné 

klasické retrosternálne bolesti vyprovokované námahou s typickou propagáciou. U osôb > 65-r. býva 

častejšia nestabilná AP (1/2 prípadov) ako v strednom veku (1/3 prípadov). Charakterizuje ju 

pokojová, novo zistená al. rýchlo sa zhoršujúca AP vyţadujúca zvýšené dávky antianginóznych 

liekov. 

Th. – 1. úprava ţivotosprávy (nefajčiť, redukovať telesnú hmotnosť, nesprchovať sa studenou ani 

príliš horúcou vodou, po jedení chvíľu odpočívať, nechodiť von vo veternom, chladnom a najmä 

mrazivom počasí); 2.  th. porúch zhoršujúcich hypoxiu – anémie, hypertyreózy, arytmií, hypertenzie, 

respiračnej insuficiencie; 3. farmakoterapia – pri stabilnej AP sa uprednostňuje pred intervenčnou 

th., transluminálna koronárna angioplastika a aortokoronárny bypass sú rezervované len pre 

farmakologicky nezvládnuté prípady. 

Vo farmakoterapii platí: liečiť čo najniţšími dávkami antianginóznych liekov, kt. sa dosiahne účinok. 

Podávajú sa nitráty, antagonisty vápnika a selektívne 1-lytiká. 

Nitráty  vyvolávajú vazodilatáciu ţíl a vo vyšších dávkach aj tepien, uvoľňujú spazmy koro-nárnych 

ciev a zlepšujú prietok krvi myokardom. Starší pacienti sú však na ne veľmi citliví: majú často varixy 

na dolných končatinách a ich dilatácia má za následok pokles objemu cirkulujúcej krvi, zníţená je u 

nich aj citlivosť a reaktivita baroreceptorov. Z krátkodobých nitrátov sa pouţíva nitroglycerín 0,5 mg 

p. o. (napr. Nitroglycerin
®
 Slovakofarma), z dlhodobo pôsobiacich izosorbiddinitrát (napr. Iso Mack

®
 

Mack 3-krát/d 20 mg p. o., Isoket
®
 Schwarz Pharma 2 – 3-krát/d 10 mg p. o.) a izosorbidmononitrát 

20 mg ráno a 20 mg odpoludnia (napr. Mono Mack
®
 Mack, Mono Maycor

®
 Parke-Davis-Godecke, 

Monosan
®
 Pro. Med. CS Praha ), príp. retardované formy nitroglycerínu (napr. NitroMack retard

®
 

Slovakofarma 2–3-krát/d 2,5 – 5 mg, Nit-Ret
®
 Slovakofarma 3-krát/dt 2,5 – 5 mg p. o.), izosorbiddi-

nitrátu (napr. Iso-Mack retard
®
 Slovakofarma 1 – 2-krát/d 20 – 120 mg p. o.) al. izosorbidmononitrátu 

50 – 100 mg/d p. o. (napr. Mono Mack Depot
®
 Mack, Mono Mack 50 D

®
 Mack). Transdermálne 

formy (náplasť, masť) obsahujú nitroglycerín (Nitroderm TTS
®
 Ciba-Geigy), izosorbiddinitrát al. 

izosordiddinitrát. Ich nevýhodou je častý vznik nitrátovej tolerancie a vzhľahom na senilnú atrofiu 

koţe moţnosť jej iritácie. 

Antagonisty vápnika pôsobia vazodilatačne aj na periférne cievy, čím zniţujú TK, ako aj negat. 

inotropne a spomaľujú vedenie v prevodovom systéme. Z toho vyplývajú ich hlavné neţiaduce 

účinky, bradykardia, hypotenzia a opuchy. Verapamil pôsobí viac na prevodový systém, 

dihydropyridíny (nifedipín, nikardipín, nitrendipín) viac na cievy, kým diltiazem rovnako na cievy ako 

prevodový systém. 

Selektívne 1-blokátory zniţujú spotrebu kyslíka v myokarde a spomaľujú srdcovú frekven-ciu. Ich 

dávku treba upraviť tak, aby sa frekvencia pulzu v pokoji pohybovala medzi 50 a 60/min a pri 

aktívnom pohybe a cvičení < 100/min. K ich neţiaducim účinkom patrí bronchospazmus, zníţenie 

inotropie, moţnosť prehĺbenia srdcovej nedostatočnosti a spazmy periférnych ciev.  

Infarkt myokardu – vyskytuje sa vo vekovej skupine > 70-r. u muţov i ţien v pomere 1:1, kým v 

niţších vekových skupinách prevaţujú muţi (3:1). Jeho priebeh býva v starobe atypický, u > 80-r. v 



1/3 muţov a skoro 1/2 ţien asymptomatický. Hlavným príznakom býva dýchavica al. len dlhšie 

trvajúci dráţdivý kašeľ, niekedy dominuje delírantný stav, príznaky cievnej mozgovej príhody, 

krátkodobé bezvedomie s pádom, ťaţkosti zo strany GIT. Typická bolesť na prsiach je menej častá. 

Na EKG môţe byť obraz infarktu maskovaný fascikulárnymi blokmi. Úmrtnosť na infarkt myokardu je 

u starších osôb vyššia (atypická symptomatológia je často príčinou neskorej dg. a th.) a častejšie sú 

aj komplikácie pre zníţenú kontrakčnú rezervu myokardu. 

Th. – v predhospitalizačnej fáze sa zameriava na tieto opatrenia: 1. tlmenie bolestí (morfín 5 mg v 5 

aţ 10 ml fyziol. rozt. pomaly i. v., zvyšných 5 mg i. m. al. fentanyl 0,05 – 0,1 mg i. v.); 2. pri 

bradykardii sa podáva atropín 0,5 – 1,0 mg i. v. al. i. m., príp. izoprenalín, pri tachykardii a na 

prevenciu fibrilácie -blokátory); 3. pri nepokoji sa aplikuje 10 mg diazepamu i. v. (nemá sa 

kombinovať s opiátmi pre nebezpečie útlmu dýchacieho centra); 4. pri komorových extrasystolách 

sa podáva malá dávka trimekaínu (Mesocain
®
 5 – 10 ml 1 % rozt. pomaly i. v.; pri beţnej dávke sa 

môţu u starších osôb zjaviť toxické účinky); 5. pri pľúcnom edéme sa aplikuje furosemid 40 mg i. v., 

morfín 5 – 10 mg i. v., nitroglycerín sprej pod jazyk, pacient sa uloţí do polosediacej polohy, 

podviaţu sa mu dolné končatiny a aplikuje inhalácia kyslíka. Kaţdý pacient s podozrením na infarkt 

sa má hospitalizovať na koronárnej jednotke. Racionálnou th. je obnovenie koronárneho prietoku 

trombolýzou. U muţov > 75-r. bez hypertenzie a diabetu je táto th. rovnako účinná ako u mladších 

jedincov, u ţien > 75-r. je však vyššie riziko intrakraniálnej hemorágie. Dôleţitá je aj včasná 

rehabilitácia a mobilizácia pacienta, aby sa predišlo imobilizačnému sy. Postupným cvičením sú i 

starí pacienti schopní dosiahnuť funkčnú zdatnosť a sebestačnosť, akú mali pred ochorením. 

Pozornosť treba venovať aj duševnej aktivite.  

Po hospitalizácii je hlavným cieľom zníţiť moţnosť recidívy infarktu a náhlej smrti. Vylučujú sa 

rizikové faktory (fajčenie, nadhmotnosť, ţivotný štýl, dôsledná th. chorobných stavov podporujúcich 

rozvoj aterosklerózy – diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie, hypertenzia). Podáva sa kys. 

acetylsalicylová (Anopyrin
®
, Acylpyrin

®
) a ak nie sú kontraindikácie kardioselektívne -blokátory, 

napr. metoprolol v dávke 50 – 200 mg/d (Vasocardin
®
 Slovakofarma).  

Kongestívna srdcová slabosť – býva u starších osôb častejšia; asi  3/4  pacientov  sú  >  60-r. V 90 

% prípadov ide o následok ischemickej choroby srdca alebo hypertenzie. Pravdepodobnosť zlyhania 

srdca stúpa s výškou systémového krvného tlaku. Ďalšou príčinou zlyhania srdca sú poreumatické 

chlopňové chyby, so stúpajúcou frekvenciou sa uplatňuje aortálna stenóza na podklade 

degeneratívnych zmien. Z kardiomyopatií sa u starších osôb môţe uplatňovať reštriktívna 

kardiomyopatia pri amyloidóze srdca. 

Klin. obraz ochorenia môţe byť atypický; dýchavica môţe chýbať a v popredí býva svalová slabosť, 

únava, somnolencia a zmätenosť, jedným z prvých príznakov je nyktúria. 

Dg. sa stanovuje na základe klin. obrazu. Na rtg snímke hrudníka býva nápadne rozšírený srdcový 

tieň a prejavy stázy v malom obehu, príp. hydrotorax. Nález na EKG nie je špecifický. K dg. 

prispieva echokardiografické vyšetrenie, pri kt. sa zisťujú abnormality pohyblivosti srdcových komôr, 

ich kontraktility a insuficiencia chlopní, veľkosti jednotlivých srdcových oddielov a ejekčnej frakcie. 

Th. akút. insuficiencie ľavej komory – 1. úprava polohy pacienta (pacienta uloţiť do polose-diacej al. 

sediacej polohy, podviazať dolné končatiny) a inhalácia kyslíka; 2. furosemid 40 aţ 80 mg i. v.; 3. 

morfín 5 – 10 mg i. v.; 4. nitroglycerín tbl. al. sprej pod jazyk; 5. digoxín 0,5 mg i. v. 

Th. chron. srdcovej insuficiencie – 1. úprava režimu – obmedziť telesnú aktivitu, príjem soli a zníţiť 

nadmerný príjem tekutín, u obéznych redukovať telesnú hmotnosť, vylúčiť alkohol, fajčenie, kávu; 2. 

uprava medikácie – vylúčiť nevhodné lieky (-blokátory, antagonisty vápnika, antiarytmiká, 

estrogény, nesteroidové antireumatiká); 3. diuretická th. – vhodné sú pomalšie pôsobiace tiazidové 

diuretiká (napr. hydrochlorotiazid 25 – 50 mg/d, pôsobí 12 h, chlórtalidón 25 – 50 mg/d, pôsobí aţ 

48 h); v prípade ich neúčinnosti sa podávajú opatrne slučkové diuretiká – furosemid 40 mg p. o. 



(pôsobí 4 – 6 h), príp. kys. etakrynová v dávke 50 aţ 100 mg p. o. (pôsobí 6 – 8 h, napr. Edecrin
®
, 

Uregyt
®
); výhodná je kombinácia tiazidov a sluč-kových diuretík s diuretikami šetriacimi draslík – 

amilorid 5 – 10 mg/d p. o. (pôsobí 24 h, napr. Amiclaran
®
 Slovakofarma), spironolaktón 25 – 100 mg 

p. o. (pôsobí 72 aţ 96 h, napr. Verospiron
®
) al. triamteren 100 – 300 mg/d p. o. (pôsobí 7 – 9 h, 

napr. Dytac
®
); kombinovaný prípravok Amicloton

®
 Slovakofarma obsahuje 25 mg chlórtalidónu a 5 

mg amiloridu, Moduretic
®
 50 mg hydrochlorotiazidu a 5 mg amiloridu; 4. kardiotoniká – podáva sa 

digoxín 0,125 – 0,25 mg/d p. o., je tu však ţiaduca opatrnosť, pretoţe sa vylučuje prevaţne 

obličkami a u starých ľudí sa uţ pri tejto dávke môţu zjaviť prejavy predávkovania, ako sú arytmie, 

nauzea, vracanie a delírantný stav; 5. vazodilatanciá – pouţívajú sa nitráty, hydralazín, prazosín a 

inhibítory ACE. Z inhibítorov ACE sa podáva kaptopril (napr. Capoten
®
) a enalapril (napr. Enap

®
). 

Pred podaním inhibítorov ACE treba prerušiť podávanie diuretík aspoň na 24 h. Th. sa má začať 

malou dávkou (6,25 mg kaptoprilu al. 2,5 mg enalaprilu) a na vrchole účinku (1. – 2. h pri kaptoprile 

a 4. – 6. h pri enalaprile) sa má kontrolovať TK. Pri ţiaducom účinku sa dávka postupne zvyšuje na 

3-krát/d 25 – 50 mg kaptoprilu al. 2-krát/d 5 aţ 10 mg enalaprilu. Počas th. treba prerušiť podávanie 

diuretík šetriacich draslík.  

Ischemická choroba dolných končatín – vyskytuje sa u osôb > 65-r. asi v 12 %, z čoho asi 5 % 

má klin. ťaţkosti, kým vo zvyšku prípadov prebieha asymptomaticky. Asi v 3/4 prípadov sa podarí 

končatina intenzívnou th. zachrániť, zvyšok sa končí amputáciou. Príčinou ochorenia je postupujúci 

aterosklerotický proces. Jediným špecifickým príznakom je ostrá, zvieravá bolesť, lokalizovaná v 

nohe, lýtku, stehne al. sedacej časti, kt. v pokoji, po zastavení rýchlo ustupuje (claudicatio 

intermittens).  

Dg. ochorenia podporuje nález chladnejšej končatiny, trofické zmeny koţe a koţných adnexov, ako 

aj palpačný nález chýbania pulzácií na artériách dolných končatín, príp. šelestov nad a. femoralis. 

Dg. sa potvrdzuje pozit. námahovým testom podľa Prusíka a polohovým testom; významne k nej 

prispieva Dopplerova ultrasonografia, definitívna dg. sa stanovuje artériografiou. Podľa závaţnosti 

sa rozoznávajú 4 štádiá (→Fontainove štádiá).  

Th. spočíva v hygienických opatreniach, vylúčení rizikových faktorov, chodeckom tréningu, 

farmakoterapii a intervenčnej th. Pacient sa má vyvarovať chladu, teplo sa obliekať, nekúpať sa al. 

neplávať v studenej vode. Pri sedení al. leţaní nemá kríţiť dolné končatiny. Osobitnú pozornosť má 

venovať hygiene nôh, denne ich umývať mydlom, starostlivo usušiť, najmä medziprstové priestory. 

Koţu má ošetrovať lanolínom al. jemnými pleťovými krémami, má nosiť pohodlnú obuv, nikdy 

nechodiť boso. Maximálna pozornosť sa má venovať strihaniu nechtov, odstraňovaniu tvrdej koţe, 

starostlivému ošetreniu drobných poranení. Kaţdý týţd. má vykonať samokontrolu a akékoľvek 

zmeny konzultovať s lekárom. 

Farmakol. th. spočíva v aplikácii antiagregancií a vazodilatancií. Intervenčná th. spočíva 

v perkutánnej transluminálnej angioplastike, pri kt. sa odstráni zúţené miesto roztlačením 

ateromatóznych al. trombotických más balónikovým katétrom. Úspešnosť th. sa zlepšuje ďalšími 

technikami, ako je laserová rotačná angioplastika al. zavádzanie intraartériových protéz. Chir. th. 

spočíva v utvorení by-passu zúţeného al. uzavretého riečiska umelou cievnou protézou 

(aortofemorálny, iliakoferomálny, femoropopliteový, femorokrurálny bypass). Výnimočne sa 

vykonáva endarterektómia a bedrová sympatektómia.  

Aneuryzma brušnej aorty – na ruptúru aneuryzmy brušnej  aorty  zomierajú  4  z  1000  osôb > 60-

r. Ochorenie prebieha asymptomaticky a niekedy sa zistí pri palpácii brucha. Niekt. pacienti sa 

sťaţujú na necharakteristické bolesti brucha, inokedy sa ochorenie prejaví ako tzv. abdominálna 

angína typickou záchvatovitou bolesťou po jedení al. v noci trvajúcou niekoľko min. Na dg. upozorní 

rtg snímka vykonaná z iných dôvodov, potvrdzuje ju ultrazvukové vyšetrenie a definitívne sa stanoví 

angiografiou a CT brucha. Pacientov ohrozuje ruptúra aneuryzmy a embolizácia do periférnych 



tepien. Aneuryzma s Ø > 5 cm sa má operovať, menšie aneryzmy u pacientov > 70-r. sú indikované 

na opepáciu len keď sa ultrazvukom dokáţe ich postupné zväčšovanie. Sonografické kontroly sa 

odporúčajú kaţdé 3 – 4 mes. Operácia predĺţi ţivot, inak preţije 5 r. len 14 – 37 %. Úmrtnosť na 

operáciu je asi 3 %. 

Hlboká flebotrombóza – vyskytuje sa asi v 20 % starých ľudí, u osôb upútaných na posteľ pre 

cievnu mozgovú príhodu al. kongestívnu srdcovú slasboť aţ v 40 – 50 %. K rizikovým faktorom ďalej 

patrí spomalenie krvného prúdu, zvýšenie viskozity krvi (dehydratácia, napr. th. diuretikami), 

malignity (paraneoplastické zmeny krvných bielkovín), obezita, estrogény (zniţujú koncentráciu 

antitrombínu III) a i. 

Klin. sa hlboká flebotrombóza prejavuje mäkkým opuchom, kt. sa zjavuje obvykle ráno po prebudení 

a býva spojený s pocitom napätia aţ bolesťou zväčšujúcou sa pri státí al. chôdzi a v leţiacej polohe. 

V leţiacej polohe, najmä pri zdvihnutej končatine, ustupuje. Provokuje ju kašeľ a dorzálna flexia 

nohy (Homansov príznak). Postihnutá končatina je teplejšia, často so zvýšenou náplňou 

podkoţných ţíl. Pri ileofemorálnej trombóze je opuchnutá celá dolná končatina, pri trombóze dolnej 

dutej ţily vzniká opuch obidvoch dolných končatín a zjavujú sa kolaterály na bruchu. Na hlbokú 

flebotrombózu treba myslieť u rizikových pacientov s po-dozrivým nálezom na dolnej končatine. K 

dg. prispieva ultrazvukové Dopplerovo vyšetrenie, definitívna dg. sa však stanoví len flebografiou. 

Th. akút. štádia si vyţaduje hospitalizáciu. Ak nie sú kontraindikácie začína sa čo najskôr 

s podávaním heparínu, v zá- vaţnejších prípadoch (ileofemorálna trombóza) sa príp. uvaţuje o 

trombolytickej th. Pacient má zachovávať pokoj na posteli do 2. d po začiatku th. heparínom, 

postihnutá končatina má byť vo zvýšenej polohe asi o 15 cm. V prevencii embólie a. pulmonalis sa 

odporúča aj kompresná bandáţ povrchových ţíl (najmä varikózne rozšírených), kontrakcie 

lýtkového svalstva; najúčinnejšia je opakovaná flexia extenzia v členkovom kĺbe. U ochrnutých 

pacientov sa lýtkové svaly stimulujú galvanickým prúdom al. špeciálnou manţetou, kt. sa 

intermitentne nafukuje, a tak stláča svaly. U rizikových pacientov, napr. po chir. výkonoch na 

bedrovom kĺbe, sa v prevencii flebotrombózy odporúča s. c. podávanie heparínu (miniheparinizácia): 

v intervale 8 – 12 h 5000 j. retardovaného heparínu, t. j. 0,2 ml Heparin retard
®
 Léčiva al. 

nízkomolekulového heparínu (Fraxiparine
®
 Coay) v dávke 0,3 ml raz/d; →flebotrombóza.   

Embólia a. pulmonalis – býva u starších osôb častejšia, u osôb > 70-r. sa pri pitve zisťuje aţ v 60 

%, zaţiva sa však dg. oveľa zriedkavejšie, pretoţe sa na ňu vzhľadom na nešpecifický klin. obraz 

nemyslí.  

Klin. obraz – masívna embólia pľúcnice zapríčiňuje náhly exitus. Častejšie menšie, opakované 

embolizácie s postihnutím segmentovej al. lobárnej artérie sa prejavia vznikom pľúcneho infarktu. 

Klasická triáda – dýchavica, bolesť na hrudníku, hemoptýza – sa u starých osôb zisťuje len v < 20 

%. K najčastejším príznakom embólie a. pulmonalis v starobe patrí dýchavica (80 %), pleurálna 

bolesť (70 %), kašeľ (60 %), úzkosť (50 %) a bolesť (napätie) v končatine (40 %). Objektívne sa 

embólia a. pulmonalis prejaví dýchavicou (80 %), delírantným stavom s úzkosťou a zmätenosťou 

(60 %), tachykardiou (50 %), horúčkou (40 %), hemoptýzou (35 %), opuchom dolnej končatiny (33 

%), cyanózou (20 %), pleurálnym trecím šelestom (18 %) a bezvedomín (15 %). V dfdg. treba 

vylúčiť akút. infarkt myokardu, pneumóniu a pleuritídu. K dg. prispieva obraz typického infarktu, 

zmeny na EKG, pľúcna scintigrafia, najmä v kombinácii s ventilačnou pľúcnou scintigrafiou, kt. je 

preukazná v 90 %; definitívna dg. sa stanoví pomocou pľúcnej angiografie (→embólia arteriae 

pulmonalis). 

J. Ochorenia respiračného systému 

Funkcia dýchacieho systému sa vekom zniţuje. Táto zmena sa deje veľmi postupne, obyčajne 

nebadane. Ťaţko sa odlišujú najmä involučné zmeny a zmeny vyvolané chorobou al. vplyvom 

vonkajšieho prostredia. 



V dôsledku osteoporózy rebier a stavcov vzniká v starobe výrazná kyfoskolióza hrudníkovej chrbtice 

a zmenšuje sa zadopredný priemer hrudníka. Následkom osifikácie sternokostálneho skĺbenia sa 

výrazne zväčšuje stuhnutosť hrudníka (tzv. starecký hrudník). K tomu pristupuje aj ochabnutie 

medzirebrových svalov, bránice a pomocných dýchacích svalov (sila dýchacích svalov po 65. r.klesá 

asi o 1 %/r.). To má za následok pokles max. inspiračného a ex-spiračného tlaku. S vekom sa 

rozširujú bronchioly a pľúcne alveoly, zniţuje sa elastickosť a roztiahnuteľnosť pľúc, vzniká senilný 

emfyzém. Zmenšuje sa aj celková plocha kapilár v alveolách, a tým kapacita pre výmenu plynov. 

Postupný pokles parciálneho tlaku O2 (asi 4mm/10 r.) sa vysvetľuje poruchou ventilačno-perfúzneho 

pomeru, čo má za následok poruchy kyslíkového reţimu organizmu (hypoxémia pri nezmenených 

hodnotách pCO2), a to najmä v leţiacej polohe. Zníţená je reaktivita centrálneho receptora 

(reagujúceho na pCO2) i periférneho receptora v glomus caroticum (reagujúceho na pO2). Zníţená 

reaktivita na hyperkapniu a hypoxémiu prispieva k negat. dôsledkom involúcie respiračného 

systému. Čiastočný útlm dýchania nastáva najmä v spánku (→poruchy spánku). 

V starobe sú zníţené aj obranné funkcie pľúc, kt. sa prejavujú poruchou kašľacieho mecha-nizmu, 

zníţenou samočiastiacou schopnosťou ciliárneho epitelu, poklesom sekrécie IgA sliznicou nosa a 

dýchacích ciest s oslabením antivírusovej aktivity slizníc a poruchou fagocytózy makrofágov Tým sa 

vysvetľuje zvýšená vnímavosť starých osôb na bronchitídy a bronchopneumónie.  

K prejavom respiračných chorôb v starobe patrí: 

Kašeľ – ako obranný reflex býva v starobe následkom zníţenej elastickosti pľúc a zmenšenej sily 

dýchacích svalov zoslabený. Pri dlhšie trvajúcom kašli treba u starších osôb pátrať po moţnej 

začínajúcej obštrukčnej chorobe pľúc, protrahovanej akút. respirančej infekcii, začínajúcej 

kongestívnej srdcovej slabosti, sínobronchiálnom sy., ochoreniach pleury a pľúc (napr. tbc, 

postihnutí interstícia), bronchogénnom karcinóme al. metastázach v pľúcach, gastroezofágovom 

refluxe s drobnou aspiráciou, cudzom telese a neţiaducom účinku inhibítorov ACE. Intenzívny kašeľ 

známej príčíny, kt. uţ nemá obrannú funkciu, treba tlmiť, pretoţe môţe pacienta vyčerpávať, vyvolať 

prietrţ al. inkontinenciu, rušiť spánok a vyvolať zlomeninu osteoporotického rebra. 

Dýchavica – býva v starobe častá; môţe príznakom ochorenia dýchacieho al. kardiovaskulárneho 

systému. Je to však subjektívne nešpecifický a často ťaţko definovateľný pocit krátkeho dychu, 

nedostatku vzduchu, dusenia, škrtenia ap. Námahovou dýchavicou trpí skoro polovica ľudí > 70-r. Z 

toho dýchavica kardiálneho pôvodu sa vyskytuje v 2/3 muţov a 2/5 ţien.  

Hemoptýza – môţe byť prejavom bronchiektázií, tbc, mitrálnej stenózy, zriedkavejšie krvácavých 

stavov, napr. po th. antikoagulanciami. U osôb > 60-r, však treba vţdy myslieť na moţnosť 

bronchogénneho karcinómu, pacienta hospitalizovať a pátrať po príčine. Dfdg. treba vylúčiť 

krvácanie z úst, nosa a hornej časti GIT. 

Chron. obštrukčná choroba pľúc – s vekom sa zvyšuje výskyt a úmrtnosť na toto ochorenie: kým 

u 20 – 40-r. je mortalita na 10
5
 obyvateľov 0,1 – 0,4, u 60-r. je 2 – 7 a u osôb > 65-r. 22 aţ 70. 

Hodnoty pCO2 sú pritom vyššie ako u mladých pacientov, čo súvisí so zmenou výkonnosti 

dýchacích svalov, mechanických vlastností hrudníka a zníţenou citlivosťou dýchacieho centra na 

CO2; ide o mechanizmus, kt. chráni dýchacie svaly pred preťaţením. Niţšie bývajú aj hodnoty 

hemoglobínu ako u mladých pacientov, a to následkom zníţenej kompenzačnej schopnosti kostnej 

drene, ale aj niţších nárokov starých ľudí na dodávku kyslíka. 

Respiračné infekcie (pneumónie, obštrukčné bronchopneumopatie) predstavujú u starých jedincov 

podstatne väčšie riziko ako u mladých ľudí, ich frekvencia je aţ 10-násobne vyššia (v celkovej 

populácii je incidencia na 10
5
 obyvateľov ~ 450 – 700, ročná úmrtnosť ~ 60). Pneumónie sa môţu 

vyskytovať aj epidemicky, zvyčajne v jarnom a jesennom období. Mortalita na zápalové ochorenia 

pľúc u osôb > 70-r. je aţ 25 %. 



Z baktérií najčastejším pôvodcom pneumónie starých ľudí je Streptococcus pneumoniae 

(pneumokok), Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, v ústavnych zariadeniach Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli a Proteus vulgaris. Zriedkavým pôvodcom je 

Legionella pneumophila, starší jedinci sú však na ňu 2-krát náchylnejší. Z vírusov vyvolávajúcich 

pneumóniu sú to vírus influenzy (je aţ 4-krát častejším pôvodcom ako v mladšom veku), 

parainfluenzy a respiračný syncytiálny vírus (RSV). 

Jednou z príčin zvýšenej dispozície starých ľudí k zápalom pľúc je ich zníţená imunita. S vekom 

klesá titer sekrečného IgA, kt. predstavuje lokálnu ochranu bronchiálnej sliznice a zabraňuje 

kolonizácii sliznice vírusmi. Oslabená je aj odpoveď sérových protilátok na antigén a bunková 

imunita.  

Dfdg. – treba vylúčiť tromboembolickú chorobu, nádor a tbc. 

Th. – baktériové infekcie, najmä u pacientov s chron. obštrukčnou chorobou treba liečiť dôsledne 

antibiotikami. V ambulantnej praxi je vhodné začať s podávaním ampicilínu (2 – 4 g/d) a ak sa po 48 

h stav nezlepší, zváţiť zmenu antibiotika a hospitalizáciu. Ďalej sa postupuje symptomaticky: proti 

horúčke a bolestiam sa podávajú analgetiká, antipyretiká, pri dráţdivom, suchom kašli antitusiká. 

Nešpecifická odolnosť sa zvyšuje podávaním gamaglobulínu, polyvalentnej pneumokokovej vakcíny, 

príp. trivalentnej protichrípkovej vakcíny. Odporúča sa pacientov dlhodobo upútaných na posteľ 

udrţiavať v polosediacej polohe, nútiť ich k aktívnym pohybom, viackrát/d s nimi cvičiť a napomáhať 

odkašľavaniu spúta. Pri väzkom spúte treba zabezpečiť dostatočný prívod tekutín, vetranie bez 

prievanu, zvlhčovanie vzduchu, podávať mukolytiká, na celkovú stimuláciu obehu a dýchania 

etofylín (Oxyphyllin
®
 1 – 2-krát/d), pri respiračnej insuficiencii kyslík (1 – 2 l nosovou sondou). 

K. Ochorenia gastrointestinálneho systému 

K najčastejším ochoreniam hornej časti GITv starobe patrí zubný kaz, choroby periodoncia vrátane 

ochorení bezzubého alveolového hrebeňa, poruchy sekrécie slín (xerostómia), angulárne cheilitídy, 

leukoplakia ústneho epitelu, atrofia jazykových papíl, poruchy hltania, gastroezofágový reflux, 

hiátová hernia a vredová choroba ţalúdka a dvanástnika, hemoragické gastritídy s krvácaním do 

GIT, často po liekoch (salicyláty).  

Hltacie ťažkosti – dysfágia môţe mať svoj pôvod v orofaryngu al. paţeráku. Orofaryngová dysfágia 

sa prejavuje pocitom ,,zovretého hrdla“, nemoţnosťou prehltnúť sústo. Najčastejšie ju zapríčiňujú 

cievne mozgové príhody (pseudobulbárna paralýza, obrny hlavových nervov po ikte, kt. inervujú 

hltacie svaly – V, VII, IX, X a XII), neuromuskulárne poruchy (Parkinsonov sy., myasthenia gravis, 

hypotyreóza a hypertyreóza, amyotrofická laterálna skleróza); nádory orofaryngu, Zenkerov 

divertikul, spondylóza a spondylartróza krčnej chrbtice s algickým sy. Pri paţerákovej dysfágii má 

pacient pocit viaznuceho hltania al. bolesti pri hltaní. Viaznuce hltanie tuhého sústa svedčí o 

mechanickej obštrukcii, sťaţené hltanie tuhého aj tekutého o poruchách motility. Postupné 

zhoršovanie hltania tuhého sústa môţe byť podmienené zúţením, kt. dovoľuje len prechod 

tekutinám. Striedavé ťaţkosti bez progresie svedčia o tzv. Schatzkeho stenóze. Pálenie ţáhy, 

bolesti na prsiach a regurgitácia ţalúdkového obsahu do úst poukazuje na moţnosť peptickej 

ezofagitídy, treba však myslieť na malígny proces. 

Achalázia – prejavuje sa nebolestivou dysfágiou, kt. sa týka tuhej i tekutej potravy. Pri rtg vyšetrení 

sa môţu zistiť terc. kontrakcie (presbyezofágus), kt. sa prejavujú intermitentne sťaţeným a najmä 

bolestivým hltaním tuhej i tekutej potravy. Najčastejšie ich vyvolávajú príliš horúce al. studené jedlá, 

resp. nápoje. Th. spočíva v dilatácii zvierača paţeráka, príp. myotómii, ťaţké stenózy sa liečia 

endoprotézou. Z liekov sa podávajú nitráty, antagonisty vápnika (nifedipín al. diltiazem) a 

anticholínergiká. 



Gastroezofágový reflux – je v starobe pomerne častý. Prejavuje sa úporným pálením ţáhy, 

pálčivými bolesťami na prsiach, najmä v leţiacej polohe, v noci sa dostavujú záchvaty kašľa 

následkom aspirácie ţalúdkového obsahu, častý je ranný chrapot. Dg. sa potvrdzuje endoskopiou, 

pri kt. sa zisťujú zápalové zmeny aţ ulcerácie a striktúry. V th. sa odporúča jesť po malých dávkach 

a uţ nejesť aspoň 3 h pred uľahnutím, vyvarovať sa alkoholu, čiernej kávy, ovocných štiav a 

anticholínergík (vyvolávajú ochabnutie dolného zvierača paţeráka) a spať s hlavou vyvýšenou o 15 

– 20 cm. Z liekov sa podávajú blokátory H2-receptorov, metoklopramid, dočasnú úľavu prinášajú 

antacída.  

Hiátová hernia – vyskytuje sa aţ v 50 – 70 % osôb > 70-r. (u osôb < 40-r. asi v 10 %). Na jej vzniku 

sa zúčastňuje nepriemerané zvýšenie vnútrobrušného tlaku, obezita, vrodená dispozícia, v starobe 

aj ochabnutie bránice. Klin. sa prejavuje bolestivým tlakom v epigastriu v predklone a leţiacej 

polohe, pri zvýšení vnútrobrušného tlaku (dvíhanie ťaţkých bremien, tesný odev) a najmä poţitie 

kysnutého pečiva, alkoholu a čiernej kávy. V ortostáze ťaţkosti nevznikajú al. ustupujú. Ku 

komplikáciám patrí gastroezofágový reflux s ezofagitídou, chron. krvácanie a anemizácia. Dg. sa 

potvrdzuje rtg vyšetrením v leţiacej polohe a gastroskopiou. V th. sa odporúča jesť po menších 

dávkach, vyvarovať sa práce v predklone a zvyšovaniu vnútrobrušného tlaku. Z liekov sa podávajú 

na noc antacída, metoklopramid 3-krát 10 mg 1/2 h pred jedením. 

Vredová choroba žalúdka a dvanástnika – v starobe sa častejšie vyskytuje peptický vred ţalúdka (v 

mladšom veku častejšie vred dvanástnika). Jeho výskyt a komplikácie sa s vekom zvyšujú, najmä u 

ţien. Na patogenéze ochorenia sa v starobe zúčastňuje najmä častý výskyt Helicobacter pylori (60 

% u osôb > 60-r.), časté uţívanie nesteroidových antireumatík (NSA, neovplyvňujú však vznik 

dvanástnikových vredov) a fajčenie. Asi 25 % osôb uţívajúcich NSA má dyspeptické ťaţkosti, ale 

nie vred, kým pacienti s vredom nemajú nijaké ťaţkosti. V 1/4 osôb > 65-r. vyvolávajú NSA 

krvácania z hornej časti GIT. Vo vyššom veku sa často vyskytujú obrovské vredý s Ø > 1 cm (najmä 

u muţov), sú lokalizované v mediogastrickej časti ţalúdka al. dvanástniku, kt. často krvácajú al. 

penetrujú do okolia. 

Klin. obraz – býva v starobe atypický a len v menšine sa vyskytujú bolesti nalačno s úľavou po 

antacídach. Častejšie sú necharakteristické príznaky, ako neurčité dyspeptické ťaţkosti (diskomfort), 

nechuť do jedenia, úbytok hmotnosti, únava a niekedy vracanie. Asi v 1/3 prípadov je ochorenie 

asymptomatické a prejaví sa príp. aţ závaţnými komplikáciami – krvácaním, perforáciou al. 

motorickou insuficienciou. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Najčastejšie príčiny krvácania do GIT u starých osôb (%) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Horná časť GIT 

 Peptický gastroduodenálny vred   35 – 45 

 Erozívna gastritída    10 – 20 

 Ezofagitída     15 

 Paţerákové varixy    5 

 Rakovina ţalúdka    5 

 Ostatné     5 – 10 

 Neurčené     10 – 20 

Dolná časť GIT 

 Hemoroidy     20 

 Degeneratívne zmeny sliznicových ţíl  20 

 Divertikulóza     20 – 40 

 Karcinóm a polypy hrubého čreva  10 

 Ischémia čreva    2 – 5 

 Neurčené     10 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



Dg. – stanovuje sa endoskopicky. Vyšetrenie je kontraindikované u pacientov s nedávno 

prekonaným infarktom myokardu, respiračnou insuficienciou a nespolupracujúcich. V takýchto 

prípadoch moţno vykonať rtg vyšetrenie ţalúdka a dvanástnika. Pri krvácaním treba vylúčiť jeho iné 

moţné príčiny. 

Th. – spočíva v úprave ţivotosprávy, vylúčení ulcerogénne pôsobiacich liekov a farmakoterapii 

(antagonisty H2-receptorov, antacidá, anticholínergiká, suklalfát). Pri vrede dvanástnika sa 

odporúčajú antagonisty histamínových receptorov H2 6 – 8 týţd, pri ţalúdkovom vrede aţ 12 týţd. U 

starých osôb však môţu vyvolať delírantné stavy a zvyšujú plazmatickú koncentráciu diazepamu, 

pelentánu a teofylínu. Antacidá obsahujúce vápnik môţu vyvolať zápchu, obsahujúce horčík hnačku. 

Antacidá s obsahom hliníka sa nemajú podávať pacientom s obličkovou nedostatočnosťou. 

Osvedčujú sa zlúč. bizmutu (Bismuthum subnitricum al. gallicum), kt. utvárajú ochranný povlak, 

viaţu kyselinu a pôsobia pp. aj antibaktériovo na Helicobacter pylori. Antacidá môţu brániť 

vstrebávaniu niekt. liekov (digoxín, INH, antibiotiká). Anticho-línergiká majú viaceré neţiaduce 

účinky, kt. starší pacienti zle znášajú (sucho v ústach, retencia moču, zhoršenie glaukómu). Pre 

svoje protektívne účinky na sliznicu ţalúdka a neprítomnosť neţiaducich účinkov antagonistov H2-

receptorov je v starobe vhodný sukralfát. Pacientom odkázaným na uţívanie NSA sa odporúča ich 

úţívanie pri plnej dávke antago-nistov H2-receptorov al. preventívne uţívať mizoprolol. 

Ochorenia hrubého čreva a konečníka – zahrňujú najmä prietrţe, vaskulárne ochorenia čriev, 

paralytický ileus a črevnú nepriechodnosť, divertikulózu a polypy čriev, kolorektálny karcinóm, sek. 

malabsorpciu, hematemézu, melénu, enteroragiu, zápchu a hnačku.  

Divertikulitída – býva často komplikáciou divertikulózy hrubého čreva, kt. je obyčajne 

asymptomatická. K prvým príznakom patrí zápcha, nafukovanie a bolesť lokalizovaná do ľavej 

bedrovej jamy, najmä po vyprázdnení. Postupne sa stáva trvalou, pridruţujú sa celkové príznaky 

zápalu (horúčka, leukocytóza), niekedy aj peritoneálne dráţdenie, kt. u starých osôb môţu chýbať. 

Často dominuje psychická alterácia. Pri fyzikálnom vyšetrení sa zisťuje hmatateľná bolestivá 

rezistencia zodpovedajúca spasticky stiahnutému colon descendens. Dg. sa stanovuje opatrnou 

rektosigmoidoskopiou. V th. sa v akút. štádiu podáva parenterálna výţiva a antibiotiká (ampicilín al. 

cefalosporíny, pri sepse kombinácie: a) ampicilín 500 mg kaţdých 6 h + metronidazol 125 mg 

kaţdých 6 h p. o. + gentamicín 1 mg/kg kaţdých 8 h; b) gentamicín + cefoxitín 1 – 2 g kaţdých 6 – 8 

h i. m. al. i. v.; c) ceftizoxím 2 g kaţdých 12 h i. v.). 

Kolorektálny karcinóm →nádory. 

Zápcha – vyskytuje sa pri rozličných ochoreniach, ako je hypotyreóza, hyperkalciémia, hypo-

kaliémia, stavy po cievnej mozgovej príhode, parkinsonizmus, scelrosis multiplex, vnútroleb-kové 

nádory, deramomyozitída.  

K liekom vyvolávajúcim zápchu patria antacída (bez horčíka), antihypertenzíva (antagonisty 

vápnika), anticholínergiká, antiparikinsoniká, diuretiká, opiáty, psychofarmaká, prípravky ţeleza.  

Hnačka – môţe byť akút. al. chron. Akút. hnačku môţe vyvolať črevná baktériová infekcia 

(salmonely, šigely), vírusová infekcia, intolerancia potravy (nezvyklá skladba al. alergia) al. 

psychické vplyvy. Príčinou chron. hnačky (> 2 týţd.) byť byť ochorenie čriev al. celkové ochorenie 

(napr. hypertyreóza, diabetická neuropatia). Pri chorobách tenkého čreva býva stolíca 3 – 5-krát/d, 

má veľký objem a sprevádzajú ich kŕče v nadbruší so škrkaním; pri chorobách hrubého čreva sú 

stolice časté (> 10-krát/d), objem stolice malý, často obsahuje len hlien, hnis al. krv a prítomné 

bývajú tenezmy. Chron. hnačka, kt. má pacient len počas dňa, môţe byť funkčného pôvodu. 

Hnačka, kt. pacienta budí v noci opakovane, je vţdy príznakom org. ochorenia. Údaj o hnačke treba 

zhodnotiť po obhliadke stolice. Vţdy sa má vykonať kultvácia stolice.  



Th. – pri akút. hnačke treba udrţiavať dobrú hydratáciu, najvhodnejšie pitím sladeného iónového 

nápoja (4 polievkové lyţice cukru, ½ čajovej lyţičky hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3), ¼ 

čajovej lyţičky soli (NaCl) a 2 tbl. chloridu draselného (KCl). Vhodná je krátkodobá hladovka do 

ústupu hnačky. Pri náleze Helicobacter pylori sa podáva erytromycín, pri šigelóze kotrimoxazol al. 

tetracyklín, pri salmonelóze amoxycilín al. ampicilín. Pri chron. hnačkách treba pátrať po príčine a 

keď sa tá nezistí, liečia symptomaticky 

Inkontinencia stolice – býva zriedkavejšia ako inkontinencia moču, vyskytuje sa asi v 10 % starších 

ľudí ţijúcich v domácom prostredí a v 40 % inštitucionalizovaných.  

V starobe sa zniţuje vypudzovací tlak v anuse. Najmä u pacientov s obmedzenou pohyblivosťou a 

celkovou dekondíciou sa zniţuje sila kontrakcie vonkajšieho sfinktera a svalstva panvového dna. 

Zniţuje sa aj rozlišovacia schopnosť medzi tekutinou a plynom. U pacientov s ochoreniami CNS, 

najmä postihnutím frontálnej kôry sa stráca centrálna inhibícia defekačného reflexu, zjavujú sa 

neinhibované kontrakcie rekta s následnou i. s. 

Na vzniku inkontinencie stolice sa môţe zúčastňovať obstipácia, neurogénne príčiny, psychogénne 

faktory, org. ochorenia čreva (kolitída, proktitída, divertikulóza, prolaps rekta, karcinóm), 

malabsorpčný sy., diabetická neuropatia, laxatíva, alimentárna intoxikácia, infekčné ochorenia a 

niekt. liečivá (ţelezo, antibiotiká, metyldopa) a i. faktory; →inkontinencia stolice.  

Najčastejšou príčinou i. s. v starobe je spomalenie pasáţe črevného obsahu terminálnou časťou 

GIT, zápcha vystupňovaná aţ do obrazu retencie stolice. Spomalenie pasáţe sa často vyskytuje u 

pacientov s obmedzenou mobilitou a dlhodobo hospitalizovaných, fyzicky málo aktívnych, pacientov 

s autonómnou dysfunkciou (Parkinsonov sy., cukrovka), uţívajúcich anticholínergiká s chron. 

zápchou a abúzom laxatív. 

Z neurol. príčin i. s. sa v starobe najčastejšie vyskytujú afekcie CNS so stratou centrálnej inhibície.  

Th. – prítomnosť skybal vyţaduje podanie látok zmäkčujúcich stolicu (glycerínové čapíky, 100 – 200 

ml olivovej mikroklyzmy), často aj manuálne vybavenie stolice, kt. treba vykonať aj viackrát. 

Opakovane treba podávať klyzmy. Prvou klyzmou sa vyprázdni rektum, často odchádzajú aj veľké 

objemy stolice. Vyprázdnenie vyšších častí GIT (sigma, hrubé črevo) nastáva aţ po podaní 

opakovaných (obvykle 7 – 10) klyziem v priebehu niekoľkých nasledujúcich d. V prevencii 

opakujúcich sa epizód sa odporúča komplexný reţim s dostatočným príjmom tekutín (~ 2 l/d), 

fyzickou aktivitou a zvýšeným príjmom vlákniny. Reţimová th. sa dopĺňa podávaním zmäkčovadiel 

(parafínový olej, napr. Lafinol
®
 Galena, večer) al. glycerínových čapíkov pred raňajkami (vyvolávajú 

gastrokolický reflex). Moţno pouţiť aj osmotické laxatíva, napr. laktulóza (Lactulosa
®
 Laevolac

®
, 5 – 

10 ml na noc). 

Pri inkontinencii stolice z neurogénnych príčin sa treba snaţiť dosiahnuť vhodné časovanie 

defekácie raz za 1 – 2 týţd. Obvykle sa pouţíva metóda lokálnej stimulácie anusu mechanicky al. 

čapíkom krátko po prebudení al. okolo raňajok. Ťaţšie sa pohybujúcich a dementných pacientov 

treba denne posadzovať pravidelne na izbové WC al. odváţať na toaletu, kde sa vyprázdnenie 

uľahčuje zapojením brušného lisu. Tieto postupy moţno kombinovať s podaním laxatív. 

Hepatopatie – u starých osôb je častejšia vírusová hepatitída B ako A (častejšia parenterálna 

aplikácia liekov a transfúzií). Priebeh hepatitíd býva ťaţší a mortalita aţ 3 – 6 % (oproti 0,1 aţ 1 % v 

mladšom veku). Častejšie sú však najmä toxické hepatopatie (polypragmázia). K hepatotoxickým 

liekom patria napr. acetaminofén, halotán, chlórpromazín, izoniazid, kys. acetylsalicylová, -

metyldopa, nitrofurantoín, papaverín, sulfónamidy. Dfdg. treba odlíšiť obštrukciu ţlčových ciest 

benígneho a malígneho pôvodu. Po hepatitíde B a C sa môţe vyvinúť cirhóza pečene, najvyššiu 

prevalenciu však dosahuje medzi 45. a 65. r. ţivota. Alkoholická cirhóza je v starobe zriedkavá, 

pretoţe väčšina pacientov sa vyššieho veku nedoţije. Prim. biliárna cirhóza sa začína medzi 50. a 



60. r., postihuje častejšie ţeny ako muţov (11:1) a často sa vyskytuje spolu s autoimunitnými 

chorobami, najmä artritídou a tyroiditídou.   

Cholecystopatie – bývajú v starobe časté. Vekom stráca ţlčník a ţlčovody elastickosť, zniţuje sa ich 

tonus a motilita, spomaľuje sa odtok ţlče. Výrazne sa zniţuje koncentračná a eva-kuačná 

schopnosť ţlčníka. Prevalencia cholelitiázy u muţov > 65-r. je ~ 50, u ţien aţ 70 %. Takmer 1/2 z 

nich je asymptomatická. Jej komplikácie – cholecystitída, cholangitída a akút. pankreatitída majú v 

starobe vţdy horší priebeh a prognózu. Karcinóm ţlčníka sa vyskytuje vo veku > 70 r. asi v 11 %. 

Predisponujúcim faktorom je cholecystolitiáza s chron. zápalom ţlčníka, najmä aj sa vyvinie 

„porcelánový ţlčník“. Prognóza je zlá, pacienti väčšinou exitujú do 1 r.  

Akút. pankreatitídu u starých ľudí vyvolávajú najmä hepatobiliárne ochorenia, alkohol a lieky 

(tiazidové diuretiká, izoniazid, paracetamol a i.). Máva ľahší priebeh, môţe však prebiehať pod 

obrazom delíria al. depresie. Riziko karcinómu pankreasu stúpa s vekom (max. je po 65. r.). 

Častejšie postihuje muţov ako ţeny (3:1). Treba naň myslieť pri pretrvávajúcich bolestiach v 

nadbruší, neurčitej dyspepsii a chudnutí. Dg. sa stanoví pomocou sonografie a CT, k včasnej dg. 

prispieva vyšetrenie markera CA 19-9 (pozit. v 80 %). V čase dg. je však uţ nádor obyčajne 

inoperabilný. 

L. Ochorenia kože a podkožného tkaniva 

Prvé prejavy starnutia koţe sa zjavujú uţ po 30. r. Involučné zmeny sa týkajú koţe a jej adnexov 

(vlasy, nechty, potné a mazové ţľazy) a nastávajú postupne. Stratum corneum stráca vlhkosť a 

predlţuje sa prirodzené obnovovanie buniek. V povrchových vrstvách epidermis sa splošťujú papily 

v dermo-epidermovej oblasti zniţuje počet bazálnych buniek, Langerhansových buniek i 

melanocytov. Úbytok buniek a zníţenie vaskularity sa týka aj hlbšej dermis, čo sa odráţa v jej 

stenčení asi o 1/5. Histol. sa zisťuje dysplázia epidermy s bun-kovými atypiami, stratou polarity 

keratocytov, degenerácia elastických a kolagénových vláken, v stenčenej rohovej vrstve sa 

zmnoţujú keratohyalínové granuly. V derme je mierna zápalová infiltrácia, zväčšuje sa hrúbka 

kolagénových, elastických a retikulínových vláken, do kolagénových vláken sa ukladajú soli vápnika, 

podkoţné väzivo sa stáva sklerotické, najmä v oblasti tváre.  

Zniţuje sa reaktivita koţe na fyz. a chem. podnety, ako aj imunita sprostredkovaná bunkami, zniţuje 

sa funkcia T-lymfocytov, a tým ochrana proti baktériovým a vírusovým infekciám, predlţuje sa 

hojenie rán. Ubýva aj podkoţného tuku. Zniţuje sa počet potových ţliaz a ubýva melanocytov vo 

vlasových folikuloch.  

K typickým koţným afekciám v starobe patrí alopecia diffusa et androgenica a hyperplasio 

glandularum sebacearum circumscripta multiplex (naevus sebaceus senilis). Pomerne časté sú v 

starobe míliá, névy, bradavice (verrucae planes a verrucae vulgares). K ďalším koţným afekciám 

pomerne často sa vyskytujúcim v starobe patria: 

Clavus – kurie oko, miestna bolestivá hyperkeratóza vyvolaná dlhodobým tlakom zvonka, najmä nad 

prstami nôh a metatarzom pri halux valgus; najčastejšou príčinou je tesná obuv (treba prezrieť 

obuv). 

Chloasma – ţltohnedé ostro ohraničené plochy na koţi pri nadmernej tvorbe al. ukladaní pigmentov, 

niekedy sa vyskytujú pri malnutrícii. 

Intertrigo – sparenina, vzniká trením v miestach vlhkého zaparenia, najmä u obéznych diabetikov a 

osôb s nedostatočnou hygienou. Postihuje axily, koţné krvky pod prsníkmi, v slabinách, v 

intergluteálnej oblasti. Dfdg. treba vylúčiť mykózu (interdigitálna a ingvínová oblasť). 

Pruritus senilis  – vyskytuje sa u starších osôb aj bez prim. koţnej lézie, môţe ho podmieňo-vať 

xeróza, lieky (barbituráty, opiáty) al. somatické choroby. Najačastejšie sa vyskytuje pri chron. 



zlyhaní obličiek, cholestáze, sideropenickej anémii, hematol. malignitách (lymfómy, leukémie, 

polycythaemia vera), ale aj pri solídnych nádoroch, ďalej pri diabetes mellitus, hypertyreóze a i. Th. 

spočíva v liečení základného ochorenia a opatreniach ako pri xeróze. Neodporúčajú sa horúce 

kúpele a kúpeľové peny. Lokálne moţno pouţiť tekuté púdre a chladivé pasty. Topická aplikácia 

steroidov je nevhodná. Rizikové je aj podanie antihistaminík a sedatív (delírium, zhoršenie 

kognitívnych funkcií, sedácia, príp. paradoxná excitácia). Pri systémových ochoreniach sa 

osvedčuje oţiarenie UV-B svetlom 2 – 3-krát/týţd. 

Rhinophyma – lokalizovaná hypertrofia mazových ţliaz postihujúca takmer výlučne muţov. 

Tyloma – otlak, loţisková hyperkeratóza chrániaca koţu proti opakovanému tlaku a treniu, 

najčastejšie na nohách, na pätách sú časté sek. ragády. 

Xantelasma – ţltavobiele papuly rôznej veľkosti na koţi mihalníc, lakťov, rúk, sedacej časti al. v 

okolí šliach (Achillova šľacha); vzbudzujú podozrenie na poruchu metabolizmu lipidov. 

Xeróza (asteatotická dermatitída) – dermatóza neznámej etiológie, charakterizovaná suchou, 

drsnou koţou, často spojená so svrbením. Zhoršenie stavu nastáva v zime pri nízkej vlhkosti 

(ústredné kúrenie) a častým kúpaním. Najčastejšie sú postihnuté predkolenia, predlaktia a ruky. 

Niekedy sa tvoria drobné fisúry a ekzematizácia (tzv. eczema hiemalis, zimný ekzém). Dfdg. treba 

vylúčiť hypotyreózu. Th. sa odporúča zvýšenie vlhkosti, obmedzenie častého kúpania, nemá sa 

pouţívať mydlo ani dráţdivé látky; osvedčuje sa dlhodobá denná aplikácia →emoliencií a kúpele s 

pridaním oleja, napr. Balneum Hermal
®
. 

Prekancerózy a nádory kože – v starobe stúpa výskyt asymptomatických koţných prekance-róz, 

benígnych i malígnych nádorov. Benígne nádory koţe sa pokladajú za skutočné biomar-kery 

staroby koţe, pretoţe sa vyskytujú na koţi exponovanej slnku, ako ja na koţi obvykle slnku 

nevystavovanej. Patria sem angiómy, fibrómy a seboroická veruka. 

Angiómy – zahrňujú rôzne typy cievnych nádorov, ako je angioma multiplex, angioma stella-tum 

(naevus araneaus), haemangioma cavernosum, hemangioma planum (naevus flammeus). Senilný 

angióm – je drobná (Ø 0,5 – 5 mm), ostro ohraničená papula vystupujúca mierne nad povrch koţe. 

Ide obyčajne o mnohopočetné afekcie postihujúce trup uţ od 3. – 4. dekády. U 80-r. ich moţno po 

starostlivom vyšetrení objaviť prakticky u kaţdého. Drobné mnohopočetné postihnutie treba odlíšiť 

od purpury. Nevyţaduje th., moţno ich odstrániť z kozmetických dôvodov. 

Fibrómy – zjavujú sa obvykle v podobe drobných mnohopočetných fibroepitelových papilómov s Ø 5 

aţ 15 mm, a to najmä na krku, v axilách, pod prsníkmi a v slabinách. Sú to bledé, niekedy 

hyperpigmentované,v závislosti od mnoţstva väziva mäkkej (fibroma molle) al. tuhšej konzistencie, 

nasadajúce al. previsnuté (fibroma pendulum) aţ filiformné útvary. Dajú sa odstrániť 

elektrokauterom. 

Verruca seborrhoica – syn. verruca senilis, je tmavohnedá aţ čierna papula vystujúpca nad povrch 

koţe s mastným drobivým povrchom. Predilekčnou lokalizáciou je tvár a trup. Odlíšenie od 

melanómu býva obyčajne ľahké. Odstraňujú sa chir. 

Ku koţným prekancerózam patrí keratoakantóm (molluscum sebaceum). Ide o tuhšiu, ostro 

ohraničenú hladkú papulu veľkosti špendlíkovej hlavičky aţ hrachu, zjavujúcu sa na tvári. Stred 

papuly je zrohovatený. Histol. patrí k benígnym nádorom. Odporúča sa chir. odstránenie. 

Z malígnych nádorov koţe vyskytujúcich sa často v starobe patrí bazalióm, malígne lentigo, 

melanóm a spinalióm. 

Bazalióm – je najčastejším koţným nádorom v starobe. Predpokladá sa, ţe 90 % bazaliómov 

vyvoláva slnečné ţiarenie, uplatňujú sa tu však aj gen. faktory. Obvykle je lokalizovaný na hlave a 

krku ako voskovo lesklý uzlík s rôznym stupňom pigmentácie, teleangiektáziami al. centrálnou 



ulceráciou. Rastie invazívne, môţe lokálne deštruovať tkanivá, ale netvorí metastázy. V prevencii sa 

odporúča obmedziť slnenie a pouţívať krémy s ochranným faktorom. Pri rozvinutej lézii je th. chir. a 

spôsob odstránenia závisí od veľkosti, lokalizácii a histol. nálezu. Alternatívou je oţiarenie mäkkým 

rtg ţiarením. Pre vysoký výskyt recidív je nevyhnutná dispenzarizácia. 

Lentigo maligna – je plochá, nerovnako pigmentovaná lézia nepravidlených okrajov, s Ø obvykle > 1 

cm, kt. sa v priebehu desaťročí zväčšuje. Rozvoj uzlov znamená invazívny rast a konverziu na 

melanóm (asi v 10 – 20 % prípadov). Vyskytuje sa takmer výhradne na tvári.  

Malígny melanóm – je najzhubnejší koţný nádor s lymfogénnou a hematogénnou tvorbou metastáz. 

Asi v 10 – 20 % vzniká na podklade lentigo maligna, asi 30 % v pigmentovom néve. Preto treba 

kaţdé pigmentové znamienko, kt. mení farbu al. tvar, mokvá, krváca al. svrbí pokladať za podozrivé 

z malígnej transformácie a čo najskôr odoslať k dermatológovi. Dg. je histol., radšej z excízie ako 

biopsie. Rozoznáva sa superficiálne sa šíriaci, prim. nodulárny a amelanotický melanóm. Th. 

spočíva v kompletnej chir. excízii s 3 cm lemom zdravého tkaniva a odstránenie najmenej 1 cm 

podkoţného tuku, vţdy aj postihnutých uzlín. Prognóza nezávisí od histol. typu, ale od hĺbky invázie 

do koţe a podkoţia. Nádory s hĺbkou < 0,85 mm majú dobrú prognózu, 5 r. preţíva > 90 % 

pacientov, pri melanóme s hĺbkou > 3 mm preţíva 5 r. 30 – 35 %. 

Spinalióm – spinocelulárny karcinóm, je malígny nádor epidermis s invazívnym rastom 

a lymfogénnym metastazovaním. Zjavuje sa obvykle na koţi exponovanej slnku, ale asi 1/4 

spinaliómov vzniká v miestach chron. zápalu, nehojacich sa ulcerácií a radiačnej dermatitídy. 

Makroskopicky sa javí ako tvrdý uzol pokrytý šupinami a krustami al. rozpadávajúci a nehojaci sa 

vred. Je nebolestivý. Dg. je histol. Th. je chir. al. radiačná. 

Infekcie kože a dermatitídy – sú u starších osôb častejšie, čo sa vysvetľuje zníţenou imunitou 

a spomaleným hojením rán starnúcej koţe. V starobe je sklon k baktériovej superinfekcii prim. 

koţných lézií s porušeným povrchom koţe (ekzém, exkoriácie pri prurite ap.). Zvýšená je náchylnosť 

na impetigo, eryzipel, intertrigo a mykotické infekcie, najmä kandidózy. 

Eryzipel – ruţa, akútny zápal kória vyvolaný streptokokmi skupiny A a C, zriedkavejšie stafylokokmi. 

Vstupnou bránou sú obvykle drobné ragády, poranenia al. bodnutie hmyzom. Infekcia sa šíri 

lymfogénne. Predilekčným miestom je tvár a predkolenie. Ochorenie sa začína opuchom, bolesťou a 

rozvojom ohnivočerveného, ostro ohraničeného erytému s jazykovými výbeţkami. Môţu sa zjaviť 

vezikuly, buly s hemoragickými al. gangrenóznymi komplikáciami. Prítomné bývajú celkové príznaky 

– horúčka, schvátenosť, lymfadenopatia, leukocytóza. Dfdg. treba odlíšiť akút. alergickú dermatitídu, 

tromboflebitídu a flegmónu. V th. sa podáva parenterálne penicilín al. erytromycín počas 10 – 14 d 

za hospitalizácie. Lokálne sa odporúčajú studené obklady s antiseptickými prísadami. Pre časté 

recidívy je vhodná profylaxia depotným penicilínom. 

Myokotické infekcie – najmä kandidóza, postihuje najmä medziprstové priestory (tinea pedis), 

nechty (tinea unguium, onychomykóza), menej často miesta vlhkého zaparenia a i. oblasti. 

Ochorenie je často asymptomatické, zisťuje sa šupinatá koţa, niekedy výraznejšie svrbenie. 

Pacientov obťaţuje macerácia a tvorba bolestivých fisúr s rizikom baktériovej a kvasinkovej 

superinfekcie. Onychomykóza obyčajne nezapríčiňuje subjektívne ťaţkosti. Dg. potvrdí nález.  

Herpes zoster – pásový opar, je charakterizovaný bolestivou erupciou herpetiformne usporiadaných 

puchierikov na začervenenej spodine v jednom al. viacerých susedných dermatómoch. 

Predchádzajú im prodromálne príznaky, ko je celková nevoľnosť, niekedy výrazné neuralgické 

bolesti, kt. môţu pretrvávať dohodobo aj po zhojení puchierikov. V etiológii sa predpokladá 

reaktivácia latentného vírusu varičela-zoster. Max. postihnutých je vo veku 60 – 75 r., riziko v 

starobe je 10-násobne vyššie ako v strednom veku. Rizikovým faktorom je aj nízka 

imunokompetencia, napr. pri malígnych ochoreniach, pri kt. infekcia prebieha závaţnejšie a môţe sa 

generalizovať. Obvykle sa lokalizuje na trupe a hlave. Herpes zoster ophthalmicus môţe mať za 



následok trvalé postihnutie zraku. Pri atypickej lokalizácii treba odlíšiť infekciu vírusom herpes 

simplex. V th. sa v štádiu puchierikov aplikujú vysušujúce prostriedky, neskôr prostriedky 

rozpúšťajúce krusty (napr. bórzinkový olej – Rp. Acidi borici 3,0, Zinci oxydati, Talci veneti aa 15,0, 

Ol. Helianthi ad 100,0). Th. acyklovirom (Virolex
®
, Zovirax

®
) je vyhradená pre ťaţšie prípady. 

Podáva sa hospitalizovaným pacientom 5 – 7 d i. v. 300 – 600 mg 3-krát/d al. p. o. 800 mg 5-krát/d. 

S vekom sa zvyšuje výskyt postherpetickej neuralgie, kt. charakterizujú lancinujúce, vystreľujúce 

neuralgické bolesti trvajúce niekoľko mes. aţ 1 r. V th. sa odporúčajú analgetiká (paracetamol), 

karbamazepín (Biston
®
), antidepresíva al. nervová blokáda. V prevencii tejto komplikácie sa osvedčil 

prednizón (40 – 60 mg/d počas 1 týţd. pri vzniku ochorenia s postupným vynechaním počas 2. týţd. 

Osvedčuje sa kapsaicínový krém (0,025 %), kt. sa aplikuje niekoľkokrát/d na bolestivé dermatómy 

počas 2 – 4 týţd. 

Dermatitídy a ekzém – vyskytujú sa aj v starobe. V ich etiopatogenéze sa uplatňujú chron. iritujúce 

látky, alergická senzibilizácia al. gen. faktory. Prejavujú sa svrbením, erytémom a edémom aţ 

tvorbou puchierikov, krúst a šupín. Chron. procesy majú za následok zhrubnutie a stvrdnutie koţe, 

lichenifikáciu, kt. sa spájajú s exkoriáciami, niekedy sek. infekciou. K častým dermatitídam v starobe 

patrí kontaktná dermatitída z iritácie, akút. a chron. alergické dermatitídy, atopický ekzém 

(neurodermatitída), seboroická dermatitída, ale aj ţivot ozhrozujúca koţná reakcia, ako je napr. 

exfoliatívna dermatitída (erytrodermia).  

Th. – pri alergických dermatitídach treba vylúčiť alergén (ak je známy), vyhnúť sa kontaktu koţe s 

iritujúcimi látkami (mydlo, detergenciá), vylúčiť odev dráţdiaci koţu (vlna, umelé vlákna). Celkove sa 

pouţívajú emolienciá, premasťovanie koţe tučnými masťovými základmi. Pri prurite a výraznejšom 

zápale koţe sa aplikujú stredne účinné kortikoidové masti al. krémy (Gelargin
®
, Locacorten

®
, 

Locoid
®
, Triamcinolon

®
). Pri chron. léziach býva niekedy úspešná fototerapia (UV-B-ţiarenie).  

Poliekové kožné reakcie – vyskytujú sa úmerne polypragmázii a následkom vyššej pohotovos-ti k 

týmto reakciám v starobe častejšie. Vznikajú 1 – 10 d od podania lieku a trvajú obvykle 10 – 14 d po 

prerušení jeho podávania. Klin. sa prejavujú rôzne. Najčastejšie ide o morbiliformný 

makulopapulózny exantém so svrbením (najmä po antibiotikách, alopurinole, benzodiazepínoch, 

hydantoinátoch, inzulíne, kaptoprile a NSA). Asi v 1/4 prípadov ide o urtikáriu, niekedy s obrazom 

Quinckeho edému (napr. po ACTH, inzulíne, kodeíne, morfíne, penicilín a i. antibiotikách, prokaíne, 

salicylátoch). Fixný toxický liekový exantém charakterizuje malý počet ostro ohraničených 

livídnopurpurových papúl, kt. pomaly ustupujú a zanechávajú sivohnedé pigmentácie; pri reexpozícii 

sa obyčajne zjavuje v rovnakej lokalizácii (napr. po amidopyríne, barbiturátoch, neuroleptikách a 

tetracyklínoch). Fotoalergické reakcie vznikajú najmä na miestach exponovaných slnku, zjavujú sa 

po fenotiazínoch, sulfónamidoch, tiazidových diuretikách a tetracyklínoch. Erythema multiforme v 

podobe terčovitých erytémov s centrálnou hemorágiou, licheniformné exantémy a toxická 

epidermová nekrolýza sú zriedkavé. 

Th. – spočíva vo vylúčení vyvolávajúceho lieku, miernení pruritu (emolienciá, tekutý púder, 

antihistaminiká), v závaţnejších prípadoch sa podávajú kortikoidy p. o. (Prednison
®
 40 mg/d). 

V starobe bývajú častejšie koţné ymenz spojené s chron. ţilovou nedostatočnosťou (→varikózny 

komplex a vred predkolenia).  

Dekubity – trofické poruchy koţe a slizníc sú typickou komplikáciou starých ľudí trpiacich ťaţším 

celkovým ochorením s negat. dusíkovou bilanciou a poruchami cirkulácie. Predilekčnými miestami 

sú kríţová a pätová oblasť, oblasť hrebeňa lopatiek a i. Nekrózy slizníc vznikajú z tlaku zubnej 

protézy, permanentného močového katétra, nosovej sondy. Vyše 50 % osôb, u kt. vznikajú dekubity 

je > 70-r.; ide najmä o osoby ťaţko sa pohybujúce al. nehybné. Takmer 2/3 dekubitov vzniká 

v priebehu prvých 2 týţd. hospitalizácie. So vznikom dekubitov stúpa riziko exitu aţ 4-násobne. 



Na vzniku dekubitov sa zúčastňujú miestne a celkové príčiny. Z miestnych príčin je to najmä tlak, 

trenie a vlhkosť. K celkovým príčinám patria poruchy inervácie, cirkulácie a výţivy. Rizikoví sú 

pacienti: 1. v bezvedomí a ochrnutí s úplnou stratou hybnosti; 2. dlhodobo upútaní na posteľ, s 

inkontinenciou moču al. stolice, príp. s ich kombináciou; 3. s výraznou poruchou výţivy (kachexia al. 

extrémna obezita); 4. leţiaci s hybnosťou obmedzenou fixačnými prostriedkami (extenzia, sadrové 

dlahy ap.). 

Klin. obraz – podľa stupňa poškodenia koţe a ďalších tkanív sa rozoznávajú štyri štádiá dekubitu: 

I. štádium – v postihnutom mieste je koţa začervenená, zdurená a bolestivá; pri zatlačení prstom 

začervenanie prechodne vybledne (pasívna hyperémia). 

II. štádium – zjavujú sa puchiere, kt. sa ľahko strhnú a obnaţuje sa spodná vrstva pokoţky; defekt 

má ostré okraje. Silne secernuje a v jeho kolí je koţa červená aţ červenofialová, horúca, zapálená; 

v tejto fáze sa uţ v podkoţnom tuku a svalstve tvoria nekrózy. 

III. štádium – postihnuté miesto mení farbu na sýtočervenofialovú aţ čiernu, nekrotická oblasť sa 

začína ohraničovať od zdravého tkaniva; spočiatku suchá nekróza sa vplyvom infekcie mení, 

nastáva výrazná serózna aţ séropurulentná sekrécia, rozpad a odlučovanie nekrotického tkaniva. 

IV. štádium – odlučovaním nekrotického tkaniva vzniká rôzne veľká dutina s rozbrednutými časťami 

podkoţného tuku, svalov a fascie, jej spodinu tvorí nekrotická fascia al. okostica: vzniká dekubitový 

vred. Koţné okraje vredu sú často podmínované a vred je v hĺbke oveľa rozsiahlejší ako naznačuje 

koţný defekt. Sekrécia z dekubitového vredu je hojná, séropurulentná aţ purulentná. Ranovým 

sekrétom sa môţe strácať aţ 50 g bielkovín/d. Infekcia dekubitového vredu je zmiešaná, 

najčastejšie sú prítomné gramnegat. aeróby – E. coli, Proteus vulgaris a Pseudomonas aeruginosa, 

z grampozit. mikróbov Staphylococcus pyoge-nes aureus, Streptococcus zo skupiny A a z aneróbov 

Bacteroides fragilis. Na anaeróbnu infekciu upozorní zapáchajúci sekrét.  

Komplikácie dekubitov – infekcia sa z dekubitového vredu môţe šíriť do okolia, najmä do svalových 

fascií. Môţu tak vznikať rozlične dlhé choboty vylnené hnisom a nekrotickými tkanivami. Infekcia 

môţe postúpiť aţ do kostnej drene a vyvolať osteomyelitídu. Pacient je ohrozený aj krvácaním z 

vredu následkopm nahlodania väčších ciev. Najzávaţnejšou komplikácou je dekubitová sepsa. 

Vyskytuje sa asi v 1 – 2 % prípadov. Dekubitové vredy môţu byť aj zdrojom rezistentných 

nozokomiálnych infekcií.  

Prevencia dekubitov – vzhľadom na náročnú a nie vţdy úspešnú th. dekubitov treba u rizikových 

pacientov vynaloţiť max. úsilie na ich prevenciu. Tá spočíva najmä v zmiernení tlaku častým 

menením polohy pacienta, pouţitím rozličných pomôcok. 

Polohu leţiaceho pacienta treba meniť podľa pevne stanoveného programu (kaţdé 2 h i v noci 

otáčať pacienta z polohy na znaku do polohy na ľavom, potom pravom boku a opäť do polohy na 

chrbte atď). Pri leţaní na chrbte je vhodné nezvyšovať hlavu a hrudník nad 30°, aby sa nevyvíjal 

zvýšený tlak na kríţovú oblasť; výnimkou je len obdobie jedenia. U sediaceho pacienta treba 

obmedziť trvanie jednorazového pobytu v kresle na max. 2 h a vţdy pacienta podloţiť molitanovou 

poduškou. Ak je moţné, treba poučiť pacienta, aby sa snaţil drobnými pohybmi nadľahčovať sa. 

K pomôckam pouţívaným v prevencii dekubitov patria matrace, podloţky, vduchové a vodné 

podušky a lôţka a špeciálne antidekubitové lôţka.  

Matrace al. podloţky predilekčných miest z penového plastu (molitan) obmedzujú tlak, ale vzniku 

dekubitu nezabránia. Mali by sa však vţdy pouţiť. Jestvujú aj matrace z kociek zo špeciálneho 

penového materiálu. Vhodné sú vzduchové matrace (antidekubitor) vyrobené z umelého materiálu, 

kt sa podkladajú na beţný matrac. Tvoria ho 2 od seba nezávislé vzduchové systémy, kt. sú 

nafukované striedavo špeciálnym kompresorom v pravidelných, krátkych intervaloch, čím sa 



prerušuje zaťaţovanie a odľahčujú naliehajúce časti tela. Niekt. matrace majú v strednej časti 

otvory, kt. uľahčujú vetranie koţe. Matrace sú ľahké a dobre sa čistia (ich cena je ~ 10.000,- Sk). 

Vodná poduška je gumový vak, kt. sa plní vodou a zastiela do strednej časti postele. Umoţňuje 

rozloţiť tlak na celú naliehajúcu plochu, čím sa minimalizuje tlak na predilekčné miesta. Väčšinou 

ich však pacienti zle znášajú (,,cítia sa ako na vode“). Vodné lôţko je celoposteľový matrac z 

umelého materiálu, kt. sa plní vodou. Je to jedna z najúčinnejších pomôcok v prevencii i th. 

dekubitov. Jej nevýhodou je, ţe je ťaţká a drahšia. 

Špeciálne antidekubitové lôţka (napr. Clinitron) sú vyplnené jemnými keramickými zrnkami so 

silikónovým povlakom, kt. nadnáša prúd teplého vzduchu hnaný kompresorom. Pacient leţí na sieti 

z umelého materiálu, kt. ho oddeľuje od keramických zrniek. Vzduchom nadnáša-né zrnká utvárajú 

celoplošnú podloţku, ktorou sa ideálne rozkladá tlak na celú naliehajúcu plochu. Nevýhodou je 

stabilné umiestenie lôţka, jeho nemenná výška, nemoţnosť upraviť polohu v polosede (pri jedení a 

pití), ako aj nebezpečie dehydratácie teplým vzduchom; nevýhodou je aj vysoká cena.  

Na zmiernenie tlaku sa vkladá do postele na plachtu podloţka z umelej ovčej koţe (tzv. symetrické 

rúno), kt. je v priamom styku s koţou leţiaceho pacienta. Je nepriedyšná, dobre sa znáša, chráni 

koţu najmä pred pôsobením trenia. Dá sa prať ručne al. v automatickej práčke a dezinfikovať. Pod 

lakte a päty sa podkladajú chrániče z umelej ovčej vlny al. molitanu. 

Ohrozené miesta treba umývať vlaţnou vodou, neodporúča sa mydlenie, pretoţe mydlo odtučňuje 

koţu a zbavuje ju prirodzenej odolnosti proti mechanickým a mikróbiovým inzultom. Koţu treba 

ošetrovať jemným olejom, indiferentnou masťou al. mastnými krémami. Vhodná je Indulona s 

dezinfekčnou prísadou. Miernu masáţ moţno pouţiť len na okolie dekubitov, neodporúčajú sa 

derivačné masti, oţarovanie soluxom al. biotrónovou lampou. 

Osobná a posteľná bielizeň zvlhčená a znečistená močom al. ranovým sekrétom sa musí okamţite 

vymeniť. U inkontinentých pacientov sa osvedčujú absorpčné plienky al. plienkové nohavičky, pri 

úplnej inkontinencii u muţov kondómový urinál, u ţien je nevyhnutný permanentný katéter. Vhodné 

je potieranie koţe vazelínou. Zinková pasta je nevhodná. Na koţné záhyby sa odporúča zásyp, kt. 

obmedzí trenie a absorbuje vlhkosť. 

Treba obmedziť aj nepriaznivý vplyv celkových príčin: upraviť celkový stav a zlepšiť výţivu, aby sa 

dosiahla pozit. proteinová a kalorická bilancia, príp. doplnkovou výţivou p. o. al. sondou.  

Th. – zameriava sa na odstránenie al. aspoň zmiernenie vyvolávajúcich príčin. Ďalej sa th. riadi 

podľa klin. štádia. V 1. štádiu sa má postihnuté miesto umývať fyziol. rozt. s miernymi dezinfekčnými 

prísadami, ošetrovať olejom al. indiferentnými masťami (Indulona
®
, Indulona des.

 ®
). Nevhodné sú 

procedúry vyvolávajúce pasívnu hyperémiu (oţarovanie soluxom, masáţ, derivačné masti). V 2. 

štádiu sa postihnuté miesto umýva podobne ako v 1. štádiu prípravkami Chlorophyllum Spray
®
 

Galena, Enyper foam
®
 Galena, Actovegin

®
 Nycomed

®
 5 % masť al. krém a aplikujú sa permeabilné 

adhezívne obväzy. V 3. a 4. štádiu sa th. sústreďuje na odstránenie nekrotických tkanív a potlačenie 

sek. infekcie. Menšie časti nekrotického tkaniva, najmä na spodine dekubitového vredu sa 

odstraňujú masťami obsahujúcimi proteolyitické enzýmy, napr. kolagenázu (Iruxol
®
 Knoll). Vhodné 

sú výplachy rany dezinfekčnými rozt. (peroxid). Na vredy s páchnucou sekréciou (sek. infekcia 

anaeróbmi) sa aplikuje 0,5 % rozt. metronidazolu. Väčšie časti nekrotického tkaniva treba odstrániť 

chir. 

Na podporu granulácie sa pouţívajú adhezívne obväzy na báze polyuretánu (napr. Op-Side
®
 al. 

Tegaderm
®
), kt. sa aplikujú na 5 – 7 d. Sú transparentné a dovoľujú perspiráciu, ale nie prenikanie 

tekutín, čím chránia ranu pred kontamináciou a umoţňujú utvoriť tzv. vhlkú komôrku. V tomto 

prostredí nastáva rýchlejšie granulácia a epitelizácia. Osvedčujú sa aj nepriehľadné okluzívne 

obväzy na báze hydrokoloidov obsahujúce hydrokoloidné častice absorbujúce tekutiny. Keď prijdú 



do styku s ranovým sekrétom, nabobtnajú a utvoria gél, kt. podporuje migráciu buniek a tvorbu 

granulácií. Aj tu prebieha hojenie vo vlhkej komôrke. Vhodné je denne vypĺňať rany mulom 

napusteným Višnevského balzamom, ako aj oţarovanie laserom al. biotrónovou lampu. 

M. Choroby svalovej a kostrovej sústavy 

Poruchy pohybového systému sú hlavnou príčinou fyzickej neschopnosti v starobe. Väčšinou 

neskracujú ţivot, ale sú bolestivé, dlhodobé, ťaţko liečiteľné a ich výskyt s vekom stúpa. Ich 

prevalencia u osôb > 60-r. je asi 22 %, u osôb > 75-r. 20 %. 

V starobe sú časté zmeny na kĺboch. Stráca sa ich ušľachtilý tvar, menia sa obrysy vzájomne 

artikulovaných kostí, vznikom osteofytov rozmiestených nepravidelne na okrajoch kĺbových štrbín sa 

rozširujú epifýzy. Drobné kĺby nadobúdajú vretenovitý tvar pripomínajúci zdurenie, kt. podmieňuje aj 

atrofia okolitých svalov. Typické sú Heberdenove uzly. Menia sa kĺbové osi, nastáva deviácia kĺbov, 

najmä ulnárna, môţe sa vyvinúť valgózne al. varózne postavenie kolien. Beţným úkazom sú 

krepitácie zistiteľné hmatom. 

Výrazné zmeny sú na chrbtici. Zaniká fyziol. zakrivenie, oveľa výraznejšia je hrudná kyfóza a 

bedrová lordóze. Zniţuje sa pohyblivosť všetkých úsekov chrbtice, najmä bedrového úseku, čo 

sťaţuje predklon. Skrátená býva Schoberova vzdialenosť: miesto zadného tŕňa L5 vyznačené na 

chrbtici sa pri max. predklone vzdiali z pôvodných 10 cm len na < 1/2 normy (13 – 15 cm). 

Paravertebrálne svalstvo býva hypertonické al. hypotonické, často atrofické. 

Typický je úbytok svalstva (sarkopénia), a to najmä pri nečinnosti (atrophia ex inactivitate). Časté sú 

kontraktúry, častejší je výskyt Dupuytrenovej kontraktúry. Značné ťaţkosti robia entezopatie. 

Prejavujú sa bolesťami pri pohyboch, kt. napínajú príslušný sval a bolestivosť postihnutého úponu 

na pohmat. Úponové sy. vznikajú uţ pri malom mechanickom preťaţení. 

S pribúdajúcim vekom sa výrazne mení postoj, chôdza a hybnosť. Kaţdých 20 r. sa zniţuje tel. 

výšky asi o 1,2 cm, čo je podmienené atrofiou medzistavcových platničiek a osteoporózou tiel 

stavcov. Dĺţka dlhých kostí sa nemení, takţe postavu charakterizuje krátky trup a dlhé horné 

končatiny. Typické je drţanie tela s flexiou v kolenových a bedrových kĺboch, kyfózou hrudníkovej 

chrbtice a hlavou v miernom záklone. Hybnosť je zníţená najmä následkom prítomnosti osteofytov, 

fibróznej retrakcie puzdier (napr. po zápale – ,,zamrznuté“ pleco), príp. skrátenia svalov (napr. 

kontraktúry pri imobilizácii kĺbu v nefyziol. polohe). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prevalencia niektorých ochorení pohybového systému v starobe (%, podľa Topinkovej a Neuwirtha, 1995) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Osteoartróza (rtg)   85 

Osteoporóza (symptomatická) 

   Muţi     10 

   Ţeny     30 

Bolestivé rameno    20 

Reumatoidná artritída   

   Muţi        2 

   Ţeny       5 

Dna       3 

Polymyalgia rheumatica   0,2 

Osteomalácia    1 – 3 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Bezzubosť, osteoporóza alveolových kostí sánky a čeľuste zmenšujú dolnú časť tváre, ústa 

zapadávajú a skracuje sa vzdialenosť nos–brada. Po 70. r. sa predlţuje nos a uši, kt. ovisnú.  

K najčastejším ochoreniam pohybového systému v starobe patrí osteoporóza, osteomalácia, 

osteoartróza, sy. bolestivého pleca, reumatoidná artritída, dna, polymyalgia rheumatica, svalové 



atrofie a kontraktúry, dorzopatie a spondylopatie, zápaly šľachových pošiev, ruptúra Achillovej 

šľachy, burzitídy, sy. myalgie. 

Osteoporóza – je následkom úbytku kortikálnej kosti, kt. je asi 3 – 5 %/dekádu, u ţien je tento 

úbytok akcelerovaný v období menopauzy a po nej na 10 – 20 %/dekádu. Symptomatická forma s 

kompresívnymi fraktúrami stavcov sa vyskytuje asi v 20 – 30 %, s fraktúrami dlhých kostí asi v 15 – 

20 % starých ţien (najmä ţien, kt. s niťţšom hmotnosťou a väčšou tel. výškou). U muţov je 

osteoporóza zriedkavejšia a vyvíja sa neskôr, obvykle po 70. r., asi v 10 – 15 %. Na osteoporózu 

treba myslieť pri kaţdej fraktúre po min. traume a prítomnosti niekt. rizikových faktorov. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Rizikové faktory osteoporózy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

• Nízka max. kostná hmota dosiahnuta v ranej dospelosti 

• Dlhotrvajúci nedostatok vápnika (nízky prívod, intolerancia laktózy,  

    proteinokalorická malnutrícia, malabsorpcia) 

• včasná menopauza (> 45 r.) 

• astenický habitus s nízkou tukovou hmotou 

• nedostatok pohybu, sedavý spôsob ţivota 

• alkoholizmus, exces kofeínu, fajčenie 

• genetické faktory 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Rozoznáva sa prim. a sek. osteoporóza. 

Prim. osteoporóza predstavuje > 95 % všetkých osteoporóz vo vyššom veku. V jej patogené-ze sa 

uplatňuje najmä pokles produkcie estrogénov a negat. bilancia vápnika. V starobe býva zníţený 

prívod vápnika (< 1,5 g/d), syntéza 1,25-dihydroxyvitamínu D, a tým resorpcia vápnika v tenkom 

čreve so sklonom k osteomalácii a osteoporóze. Klin. moţno odlíšiť dve formy prim. osteoporózy, 

pomenopauzovú a involučnú (senilnú). Pomenopauzová osteoporóza sa vyvíja medzi 50. a 70. r. 

ţivota, postihuje najmä trabekulovú kosť, úbytok kostného tkaniva je rýchly, ale trvá krátko (1 

dekádu), prevaţuje osteoresorpcia, pomer muţov a ţien je 1:6.Typické sú pri nej fraktúry stavcov a 

zápästia. Involučná osteoporóza sa vyvíja pomaly, trvale, najmä po 70 r. ţivota, postihuje 

trabekulovú i kortikálnu kosť, prevaţuje zníţená novotvorba kosti, pomer muţov a ţien je 1:2. 

Typické sú fraktúry stavcov, humeru, krčka stehnovej kosti a panvy. Na vysokej incidencii fraktúr v 

starobe sa zúčastňuje zvýšené riziko pádov. Najzávaţnejšie sú dôsledky fraktúr krčka stehnovej 

kosti; vo > 90 % sa tieto fraktúry týkajú osôb > 65-r. (s mortalitou aţ 20 %). Z preţívajúcich ostáva 

asi 1/4 ťaţko závislá, ďalších 20 % je významne obmedzených v chôdzi.  

Sek. osteoporóza je u starších osôb zriedkavejšia, môţe sa však kombinovať s prim. Jej príčinou sú 

faktory nepriaznivo ovplyvňujúce metabolizmus kostí, ako sú endokrinné choroby (Cushingov sy., 

hypertyreóza, hyperparatyreóza, hypogonadizmus), malabsorpčný sy., dlhodobá imobilizácia, chron. 

hepatopatie a nefropatie, inzulíndependentný diabetes mellitus, reumatoidná artritída a i. Časté sú aj 

iatrogénne osteoporózy pri dlhotrvajúcej th. kortikoidmi, tyroxínom, INH, hydantoinátni, antacídami 

obsahujúcimi hliník a i. 

V starobe býva osteoporóza pokročilá a strata kosti dosahuje hranicu fraktúry. Obyčajne býva 

prítomná aj osteomalácia, najmä u osôb nevhodne sa stravujúcich a neschopných opustiť byt 

(nedostatočná expozícia slnku). Osteomalácia však lepšie reaguje na th. vitamínom D. Väčšina 

pacientov je asymptomatických a ochorenie sa prejaví aţ fraktúrou. Ani pacienti s kompresívnou 

fraktúrou stavcov niekedy neudávajú nijaké al. len mierne ťaţkosti. Väčšinou sa však kompresívna 

fraktúra prejaví bolesťami, kt. sú spočiatku prudké, často bývajú spojené s paravertebrálnymi 

kontraktúrami, niekedy koreňovým dráţdením. Najčastejšie je postihnuté telo stavcov Th7–8 a Th12–

L1. Objektívne sa zisťuje zmena zakrivenia chrbtice so zvýraznením hrudnej kyfózy a bedrovej 



lordózy, bolestivosťou tŕňov stavcov na poklep, svalové spazmy. Porušuje sa 

statika i dynamika chrbtice. Zniţuje sa celková výšky tela. U niekt. pacientov ide 

len o nešpecifické zhoršenie sebestačnosti vo všedných činnostiach, napr. pri 

chôdzi al. obliekaní. 

Miesta maximálnej bolesti a  jej iradiácie pri osteoporóze 

 

Dg. osteoporózy sa potvrdzuje zobrazovacími metódami. Na rtg snímke dlhých 

kostí je typické stenčenie kortikálnej kosti a rozšírenie dreňovej dutiny, na stavcoch vymiznutie 

trámcoviny tiel, zvýraznenie krycích platničiek, neskôr obraz bikonkávnych stavcov (tzv. rybacie 

stavce) a klinovité al. kompresívne fraktúry tiel. Na včasnú dg. ani skríning sú však nevhodné, lebo 

zachytávajú aţ úbytok kostnej hmoty > 30 %. Najcitlivejšou metódou na dg. osteoporózy je 

denzitometria, kt. informuje nielen o úbytku kostných minerálov, ale aj o moţnom riziku fraktúr. 

Metóda spočíva v meraní denzity kosti pomocou g-ţiarenia s 1 al. 2 energetickými hladinami. 

Jednofotónová denzitometria je vhodná na hodnotenie periférnych kostí (rádius), dvojfotónová na 

hodnotenie bedrových stavcov a hornej časti femuru. Kontrolné vyšetrenie v odstupe 1 r. umoţňuje 

predikovať rýchlosť straty kostnej hmoty a hodnotiť účinnosť preventívnych a th. opatrení. Na dg. 

osteoporózy moţno vyuţiť aj kvantit. CT. 

O rýchlosti metabolického obratu a pomere resorpcie a novotvorby kosti informujú niekt. biochem. 

ukazovatele, ako je: 1. sérová koncentrácia vápnika, fosforu a aktivta alkalickej fosfatázy vrátane 

kostného izoenzýmu (marker novotvorby); 2. odpad vápnika a hydroxyprolínu močom (marker 

osteoresorpcie); 3. sérová koncentrácia močoviny, kreatinínu, celkovej bielkoviny, glykémia, 

pečeňové testy a KO (vylúčenie sek. osteoporózy). Ďalšie vyšetrenenia sú vyhradené 

špecializovaným pracoviskám (napr. pyridinolínové spojky, osteokalcín, parathormón, cAMP, 

vitamín D v sére a biopsia kosti). 

Dfdg. – treba odlíšiť prim. a sek. osteoporózu a vylúčiť osteomaláciu, Pagetovu chorobu, 

mnohopočetný myelóm a kostné nádory. 

Th. – zahrňuje reţimovú th., suplementáciu vápnika, podávanie vitamínu D, estrogénov, kalcitonínu, 

bisfosfonátov a fluoridov. Farmakologická th. má obmedzný význam, pretoţe len spomaľuje úbytok 

kostného tkaniva a s výnimkou fluoridov nezvyšuje novotvorbu kosti; →osteoporóza. Súčasťou 

komplexnej th. je tlmenie bolestí. Podávanie myorelaxancií, najmä s centrálnym účinkom, sa 

neodporúča. Na uvoľnenie svalových spazmov je vhodnejšia fyz. th. Kráktkodobé podávanie 

anabolík (Superanabolon
®
 Léčiva v sérii niekoľkých inj. à 25 mg/d) pôsobí analgeticky, zvyšuje 

objem svalstva a zlepšuje subjektívny stav, na kostnú hmotu však nepôsobí. Dlhodobé podávanie 

depotných prípravkov, napr. nandrolónu (Deca-Durabolin
®
 Organon) v dávke 50 mg raz/mes. 

zlepšuje u ţien niekt. parametre metabolizmu kostí.  

Dôleţitá je prevencia osteoporózy, a to uţ od mladosti. Okrem dostatočnej fyz. aktivity a 

obmedzenia škodlivých návykov, treba dbať na dostatočný príjem vápnika a vitamínu D, pri 

pomenopauzovej osteoporóze má nezastupiteľný význam substitúcia hormónov.  

Osteomalácia – býva v starobe podmienená najmä poruchou výţivy a hypovitaminózou D 

(nedostatočná expozícia slnku osôb ţijúcich v sociálnej izolácii, neschopných opustiť byt, najmä v 

jarných mesiacoch). Prejavuje sa skôr bolesťami svalstva ako v kostiach, najmä v oblasti panvového 

pletenca a v bedrovej oblasti, rebrách, tíbiách a panvových kostiach. Asi v 1/3 býva prítomné aj 

atrofia a slabosť svalov s kačacou chôdzou (osteomalatická myopatia). Asi 1/5 osôb je nemobilných. 

V ďalšom priebehu sa tvoria deformity hrudníka, tíbií a panvy.  

Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy. V sére je zvýšená aktivita alkalickej fosfatázy a jej 

kostného izoenzýmu (v 80 %), hypofosfatémia a hypokalciémia (40 %), hodnoty vitamínu D a jeho 



metabolitov sú zníţené. Vylučovanie vápnika močom je zníţené, hodnoty hydroxypro-línu zvýšené. 

Na rtg snímke kostí sú nešpecifické zmeny podobné osteoporóze (zníţená denzita kostí, 

bikonkávne rybacie stavce, kompresívne fraktúry). Zriedkavejšie sú deformity a prestavbové zóny 

kostí (pseudofraktúry, tzv. Looserove zóny) v predilekčných miestach (rebrá, panva, lopatka). Dg sa 

dá potvrdiť biopsiou. 

Dfdg. – treba odlíšiť osteoporózu, Pagetovu chorobu, hyperparatyreózu, polymyalgia rheuma-tica, 

myopatie a paraneoplastické sy. 

Th. – odporúča sa podávanie vitamínu D v dávke 2000 – 5000 j./d počas 3 mes. (Infadin
®
 

Slovakofarma, Vitamin AD
®
 5 kv./d) al. jednorazovo (Calciferol forte

®
 Biotika 300 000 j i. v.), potom 

sa prechádza na fyziol. dávky 400 – 800 j/d. Th. sa dopĺňa dlhodobým podávaním vápnika v dávke 

1 g/d (napr. Calcium efferv.
 ®

 Slovakofarma). Pri malabsorpčnom sy sa vitamín D podáva 

parenterálne a vápnik dlhodobo vo vyšších dávkach. Pri obličkových a pe-čeňových chorobách 

treba podávať hydroxymetabolity vitamínu D – dihydrotachysterol (Tachystin
®
 Germed, A.T. 10

®
 gtt. 

Bayer) al. kalcitriol (Rocaltrol
®
 cps. Hoffmann-La Roche). Tieto prípravky majú malú th. šírku a ich 

podávanie má riadiť odborník. Na začiatku th. vitamínom D treba monitorovať sérové hodnoty 

vápnika, fosforu, alkalickej fosfatázy a odpad vápnika močom aspoň raz/mes. (pri predávkovaní 

riziko hypervitaminózy s hyperkalciémiou a hyperkalciúriou). Zlepšenie subjektívnych ťaţkostí sa 

dostavuje po 3 – 5 týţd., pokles aktivity ALP a rtg prejavy hojenia po 6 – 8 týţd. Farmakoterapia sa 

dopĺňa rehabilitáciou cielenou na samoobsluhu a mobilitu, kt. sa potom obyčajne upravujú do 

východiskového stavu. 

Osteoartróza – je najčastejším ochorením pohybového systému v starobe. Symptomatická 

osteoartróza sa však vyskytuje vo veku 60 – 74-r. v 6 % muţov a 9 % ţien, > 75-r. v 7, resp. 11 %, 

hoci jej rtg prejavy sa zisťujú aţ v 85 – 95 % starších osôb. Aj výskyt symptomatickej spondylózy v 

starobe je pomerne nízky (6 – 11 %). Etiológia osteoartrózy nie je známa, predpokladá sa, ţe nie je 

podmienená starobou. Vek, najmä s obezitou, diabetom a artritídami rôznej etiológie však je 

predisponujúcim činiteľom. V starobe nastáva degenerácia hyalínovej chrupavky kĺbov so zníţením 

pevnosti a elastickosti, vznikajú reaktívne zmeny subchondrál-nej kosti, synóvie a periartikulárneho 

tkaniva. Porušuje sa biomechanická funkcia kĺbu. Osteoartróza nie je pp. klin. jednotkou, ide skôr o 

rozličné ochorenia s podobným klin. obra-zom. Rozoznáva sa prim. forma (bez zjavnej príčiny) a 

sek. forma vyvolaná úrazom, kongeni-tálnymi abnormalitami, zápalom kĺbov al. metabolickými a i. 

chorobami. O ge-neralizovanej osteoartróze sa hovorí pri postihnutí > 3 kĺbov. 

Klin. obraz – charakterizujú pomaly progredujúce kĺbové bolesti, kt. sa zjavujú najprv pri záťaţi a 

môţu mať charakter tzv. štartovacích bolestí, neskôr môţe byť aj pokojová, zriedka trvalá. Spočiatku 

pocit stuhnutia kĺbov trvá krátko a po rozhýbaní rýchlo mizne. Postupne nastáva obmedzenie 

kĺbovej pohyblivosti a vývoj deformít postihnutého kĺbu. Najčastejšie je postihnutý kolenový a 

bedrový kĺb, krčná a bedrová chrbtica, proximálne a distálne interfalangeálne kĺby, 

metakarpofalangeálne skĺbenie palca a prstov dolných končatín, zriedkavejšie ramenný kĺb. 

Objektívny nález môţe byť spočiatku negat., neskôr býva prítomná citlivosť pri palpácii, zjavujú sa 

osteofyty, stráca sa ušľachtilý tvar kĺbov a kĺb sa deformuje. Môţu sa zjaviť svalové spazmy, neskôr 

aj atrofia svalov (napr. gluteových pri koxartróze, m. quadriceps femoris pri gonartróze). Pohyblivosť 

kĺbov je obmedzená, nad kĺbmi moţno hmatať pukotanie. V priebehu ochorenia sa zjavujú aj 

obdobia akút. zápalovej iritácie s pokojovými bolesťami a obraz synovitídy (teplejší kĺb, výpotok, 

palpačná citlivosť). Na rtg snímke sa zisťujú osteofyty, asymetrické zúţenie kĺbovej štrbiny, 

subchondrálne skleróza, príp. tvorba cýst. Podľa rtg nálezu sa rozoznávajú 4 štádiá podľa Kellgrena. 

Táto klasifikácia sa uplatňuje pri indikácii kúpeľnej th. a pre posudkové účely. 

Th. – pri sek. forme sa zameriava na odstránenie príčiny, pri prim. forme je th. symptomatic-ká, 

spočíva v reţimových opatreniach, rehabilitácii, farmakoterapii, psychoterapii, edukač-ných 



opatreniach, príp. chir. th. Reţimové opatrenia spočívajú v zníţení nárokov na kĺb a ko-rekcii 

nadmernej hmotnosti. Pri osteoartróze nosných kĺbov sa treba vyvarovať noseniu ťaţkých bremien, 

dlhšiemu státiu a chôdze. Vhodná je chôdza s oporou (vychádzková palica, francúzske barle). 

Odporúča sa pohyb a zaťaţenie len do nástupu bolesti s pravidelným odpočinkom v priebehu dňa. 

Vhodné sú denné cvičenia zamerané na rozsah pohybov a pre-venciu svalových atrofií, 

posilňovacie cviky a aeróbne vytrvalostné cvičenia (plávanie, jazda na bicykli al. ergometri). Fyz. th. 

(diadynamické prúdy a i.) s lokálnou aplikáciou tepla (parafín, bahno) pomáha zmierniť bolesti a 

umoţňuje redukovať dávky analgetík. Z analgetík sa podáva paracetamol a nesteroidové 

antireumatiká, a to aj lokálne, napr. etofenamát (Etogel
®
), kebuzón (Ketazon

®
 ung., diklofenak 

(Olfen
®
), príp. s derivanciami (Ketazon mix

®
, Pain Expeller

®
 Galena, Rheumosin

®
) al. heparínom 

(napr. Mobilat
®
, Yellon gel

®
 a i.). Do štruktúr s max. bolestivosťou moţno aplikovať lokálne 

anestetikum, príp. v zmesi s kor-tikoidom. Obstrek sa robí obvykle 1 – 3-krát 2 % rozt. trimekaínu 

(Mesocain
®
). Intraartikulárne podanie steroidov je indikované len pri veľkom a bolestivom výpotku, 

kt. nereaguje na inú th. Obvykle sa podáva tramcinolón (Kenalog 10
®
, Kenalog 40

®
 Léčiva) al. 

betametazón (Diprophos
®
 Schering-Plough), nie častejšie ako 1 – 2-krát/r. Pri začínajúcich formách 

sa podávajú chondroprotektíva (napr. extrakty chrupaviek a červenej kostnej drene – Rumalon
®
 

Robapharm 2 – 3-krát/týţd. i. m. al. glykozamínoglykán – Arteparon
®
 Luitpold i. m. al. 

intraartikulárne do celkovej dávky 20 – 30 ml na jednu sériu, 2 série ročne). U starších pacientov a 

pacientov liečených antikoagulanciami môţe však glykozamínoglykán vyvolať účinok podobný 

heparínu. Pri rozvinutej osteoartróze s rtg zmenami a deformitami kĺbov nie sú uţ chondroprotektíva 

indikované. 

Sy. bolestivého pleca –sy. ,,zamrznutého“ pleca, vyskytuje sa u osôb > 65-r. aţ v 20 – 25 %. Ide 

skôr o bolestivé obmedzenie pohybov v ramennom kĺbe najčastejšie následkom chron. 

degeneratívneho postihnutia rotátorov a dlhej šľachy bicepsu pri chron. traumatizácii v sub-

akromiovom priestore, recidivujúcich akút. tendinitíd, natrhnutia snopcov úponovej oblasti rotátorov, 

zriedkavejšie n. suprascapularis. Pomerne časté sú aj reflexné dystrofie pri patol. procesoch v 

pľúcach, subfrenických procesoch, po ikte, infarkte myokardu al. bolestivých úrazoch. Artróza 

glenohumerálneho skĺbenia je obvykle sek. a zriedkavejšia. 

Klin. obraz – charakterizuje difúzna bolesť pleca, kt. vyţaruje do hornej časti ramena a m. 

deltoideus, výnimočne aţ do ruky. Bolesť sa zvýrazňuje pri pohybe, najmä abdukcii a flexii ramena. 

Zhoršuje sa v noci a často pacienta budí zo spánku. Pacienti bývajú podráţdení a depresívni. 

Objektívne sa zisťuje bolestivosť celého plecového pletenca, obmedzenie aktívnej, neskôr aj 

pasívnej pohyb- livosti vo všetkých smeroch, najmä v abdukcii a rotáciách. V akút. fáze drţí pacient 

končatinu v addukcii a vnútornej rotácii. Pri dlhšom trvaní ťaţkostí vzniká atrofia plecového pletenca, 

najmä mm. deltoideus, supraspinatus et infraspinatus, najmä ak pacienta pozorujeme zozadu. Na 

rtg snímke sa zisťujú len nepriame prejavy postihnutia mäkkých tkanív, vysunutie hlavice humeru 

kraniálne, skleróza akrómia a periartikulárne kalcifikácie. Pomocou ultrazvuku a NMR moţno 

dokázať patol. zmeny rotátorov, artrograficky a artroskopicky zníţený objem kĺbovej štrbiny, 

retrakciu puzdra, niekedy aj synovitídu (tieto vyšetrenia však nie sú pre dg. nevyhnutné). Bolesti 

obyčajne po niekoľkých mes. ustúpia, pohyblivosť však obyčajne ostáva obmedzená aj rok a 

nemusí dosiahnuť úplnú úpravu. 

Th. – spočíva v aplikácii nesteroidových antireumatík a fyz. th. V akút. fáze sa končatina polohuje v 

miernej flexii a addukcii a plece niekoľkokrát/d rozhybáva švihovými pohybmi v max. exkurziách, aby 

sa zabránilo obmedzeniu pohyblivosti. Po upokojení akút. fázy treba zabrániť kontraktúram a atrofii 

svalov a retrakcii puzdra následkom imobilizácie. U pacientov s poruchami spánku a depresiou sa 

aplikujú antidepresíva, napr. dosulepín (Prothiaden
®
 Léčiva) v dávke 20 – 50 mg/d (napr. 10 mg 

ráno a 20 mg na noc). Lokálna aplikácia triamcinolónu (Kenalog 10
®
 Léčiva) al. betametazónu 

(Diprophos
®
 Schering-Plough) do miesta max. bolesti môţe priniesť úľavu pri triamcinolóne na 2–3 



týţd., pri depotnom betametazóne aj dlhšie, ich katabolický a lipolytický účinok môţe však vyvolať 

atrofiu tukového tkaniva a koţné pigmentácie. U niekt. pacientov sa osvedčuje blokáda krčných 

sympatikových ganglií al. m. suprascapularis. Skúša sa aj moţnosť uvoľnenia retrakcie puzdra 

lokálnymi injkeciami fyziol. rozt. al. vzduchu pod tlakom. 

Reumatoidná artritída – vzniká v strednom veku a v starobe môţe prebiehať s rôznym stupňom 

intenzity. Postihuje asi 5 % muţov a 2 % ţien > 65-r.  

Klin. obraz – obvykle uţ bývajú vyvinuté deformity a sek. osteoartrotické zmeny, časté sú aj 

následky neţiaducich účinkov liečiv (osteoporóza, nefropatie, hepatopatie) a systémové komplikácie 

(sek. amyloidóza). Ochorenie vzniknuté vo vyššom veku máva častejšie akút. začiatok, postihuje 

okrem drobných kĺbov rúk a nôh aj plecové kĺby. Výrazné bývajú celkové príznaky – únava, 

anorexia, úbytok hmotnosti, subfebrility, depresie a nočné potenie. Extra- artikulárne prejavy sú 

zriedkavé. Obvykle je zrýchlená sedimentácia krviniek, prítomná býva normochrómna anémia a 

pozit. reumatoidný faktor. Na rtg snímkach sa vo včasných fázach zisťuje len opuch mäkkých tkanív, 

neskôr aj periartikulárna osteoporóza a zúţenie kĺbovej štrbiny so subchondrálnymi eróziami. 

Dg. – stanovuje sa na základe týchto kritérií: 1. ranná stuhnutosť trvajúca > 1 h; 2. zápal > 3 kĺbov; 

3. symetrické postihnutie; 4. typická lokalizácia (metakarpofalangové, proximálne interfalangové al. 

rádiokarpálne kĺby); 5. pozit. reumatoidný faktor (dg. významný je len titer latex-fixačného testu > 

1:1280, pretoţe v niţších titroch sa zisťuje aţ v 25 % osôb > 65-r. aj bez prejavov ochorenia); 6. 

pozit. rtg nález; 7. reumatické uzlíky. 

Dfdg. – treba vylúčiť reumatickú polymyalgiu, systémový lupus erythematosus a i. difúzne ochorenia 

spojivového tkaniva, infekčné artritídy a paraneoplastické artritídy. 

Th. – má byť dlhodobá a komplexná; zahrňuje reţimovú, rehabilitačnú, farmakol. a chir. th. V akút. 

fáze sa rehabilitácia zameriava na upokojenie kĺbov a lokálnu analgetickú th. Po odznení akút. fázy 

sa začína s cvičením zameraným na udrţanie rozsahu pohyblivosti kĺbov, zabránenie vzniku 

kontraktúr a atrofie svalov. Z liekov sa podávajú nesteroidové antireumatiká a v prípade, ţe sa do 6 

– 12 týţd. dostatočne nepotlačí zápalová aktivita, lieky modifikujúce chorobu (antimalariká, soli 

zlata, penicilamín, sulfasalazín, metotrexát, azatioprín al. cyklofosfamid). Protizápalový a 

analgetický účinok kortikoidov je v starobe ešte výraznejší ako v mladšom veku. Moţno ich podávať 

vo viacerých reţimoch: 1. malé dávky ako prekleňovacia th. do nástupu účinku liekov modifikujúcich 

chorobu (5 – 10 mg prednizónu al. jeho ekvivalentu raz/d al. obdeň dvojnásobná dávka, čo moţno 

najkratšie, s pomalým vynechávaním); 2. stredné dávky (20 – 40 mg/d) len pri systémových 

komplikáciách (serozitída, vaskulitída); 3. pulzná th.: i. v. podávanie 500 – 1000 mg/d (výnimočne); 

4. intraartikulárna aplikácia triamcinolónu (Kenalog 10
®
, Kenalog 40

®
 Léčiva) al. betametazónu 

(Diprophos
®
 Schering-Plough).  

Polymyalgia rheumatica – vyskytuje sa takmer výlučne vo vyššom veku, a to asi v 0,2 % populácie > 

65-r. s max. incidencie v 70. r.  

Ochorenie sa začína obyčajne náhle synovitídou, bolesťami a pro- gresívnou stuhnutosťou svalov 

plecového a bedrového pletenca, najmä ráno. Obmedzená je aktívna (nie pasívna) pohyblivosť, kt. 

postupne pacienta imobilizuje. Postihnuté svaly sú bolestivé na pohmat. Prítomné bývajú celkové 

príznaky – slabosť, subfebrility, chudnutie, artralgie, depresie. Synovitída a opuch môţu postihovať 

aj ďalšie kĺby (zápästie, koleno). Asi v 1/4 prípadov sa histol. zisťuje obraz obrovskobunkovej 

arteritídy, kt. podmieňuje bolesti hlavy, pri postihnutí a. ophthalmica poruchy vízu (diplopia, 

amaurosis fugax, defekty zorného poľa, slepota), klaudikácie maseterov a parestézie tváre. A. 

temporalis je vinutá, tuhšia, s nodozitami, začervenená a bolestivá na pohmat, so zníţenou 

pulzáciou. Zápal obvykle postihuje aj ďalšie artérie vychádzajúce z oblúka aorty. Výrazne zrýchlená 

je sedimentácia krviniek (> 100/h), zvýšené sú hodnoty C-reaktívneho proteínu a ďalších reaktantov 



akút. fázy. Reumatoidný faktor a ANF sú negat., hodnoty svalových enzýmov, svalová biopsia a 

EMG sú v norme. V synoviovej tekutine je obraz nešpecifického zápalu. 

Dg. – stanovuje sa per exclusionem. Dg. temporálnej arteritídy sa stanovuje pomocou biopsie 

temporálnej artérie; v 95 % sa zistia zápalové zmeny s Langerhansovými bunkami. Odporúča sa 

excidovať väčší úsek artérie (3 – 5 cm), pretoţe zápal môţe postihovať len jej niekt. úseky. 

 

Dfdg. – treba odlíšiť osteoartrózu a spondylózu, reumatoidnú artritídu, osteomaláciu, polymyozitídu 

a malígne ochorenia, kt. sa môţu manifestovať artralgiami al. artritídou. 

Th. – liekom voľby sú kortikoidy, kt. sa podávajú spočiatku v dávke 20 – 40 mg/d prednizónu al. jeho 

ekvivalentu p. o. Klin. sa stav zlepší uţ po 1–2 týţd. V priebehu 2 – 4 týţd po úprave FW a CRP sa 

postupne dávka zniţuje o 2,5 mg/týţd. na udrţovaciu dávku 5 – 10 mg/d, s kt. sa pokračuje aspoň 1 

r. aj po odznení ťaţkostí. U 2/3 pacientov ochorenie recidivuje; ešte do 2 r. vyţaduje th. 1/3 

pacientov. Pri arteritíde s poruchou zraku sa podávajú vyššie dávky steroidov (80 – 120 mg/d) a 

imunosupresíva (azatioprín). 

N. Ochorenia uropoetického systému 

Obličky sú jedným z najvulnerabilnejších orgánov v starobe. V priebehu starnutia klesá prietok krvi 

obličkami a glomerulová filtrácia: u 80-r. osôb dosahujú len 2/3 mladých jedincov. Pokles hmotnosti 

svalstva má za následok menšiu tvorbu kreatinínu, takţe jeho plazmatické hodnoty neodráţajú 

pokles glomerulárnej filtrácie ako u mladých osôb. Preto sa treba riadiť aj koncentráciou močoviny v 

sére. Ak nemoţno vyšetriť klírens kreatinínu odporúča sa výpočet glomerulárnej filtrácie podľa 

vzorca: 
            (140 – vek) x hmotnosť v kg 
 klírens kreatinínu (ml/s) = ––––––––––––––––––––––––- 
            kreatinín v sére (mmol/l) x 49 

U ţien treba výsledok násobiť koeficientom 0,95. 

U starých osôb je zníţená aj koncentračná schopnosť obličiek a najmä schopnosť adaptovať sa na 

menlivý prívod NaCl a vody. Pokračujúce straty sodíka pri jeho obmedzenom prívode al. po 

diuretikách vyvolávajú ľahko deplečnú hyponatriémiu a ďalší pokles glomerulovej filtrácie. Zníţená 

býva aj odpoveď tubulov na ADH, čo prispieva k stratám tekutín a dehydratácii. Asi 20 % 

hospitalizovaných starých osôb vykazuje zníţené funkcie obličiek. Najčastejšími príčinami sú 

dehydratácia, infekty močových ciest, srdcová nedostatočnosť a prostatizmus. Vzľadom na túto 

okolnosť treba prispôsobiť dávky liečiv vylučovaných obličkami. 

Porušené je hospodárenie organizmu s draslíkom. Hyperkaliémiu u starých osôb môţe vyvolať 

podávanie diuretík šetriacich draslík, acidóza a katabolická situácia spojená s úrazom, operáciou, 

popáleninami, zmliaţdením svalstva, intravaskulárnou hemolýzou a metabolickou (napr. laktátovou) 

acidózou. Hypokaliémia často vzniká po th. diuretikami, kortikoidmi, inzulínom, po stratách draslíka 

GIT, infúziách, následkom metabolickej alkalózy (vracanie). 

Plazmatická aktikvita renínu býva u starých osôb zníţená aţ na 1/2, napriek normálnym hodnotám 

angiotenzínu v plazme. Koncentrácia aldosterónu v plazme býva tieţ niţšia, odpoveď sekrécie 

aldosterónu na ACTH je však neporušená. 

 

 

 

 

 

 



 


