
karcinóm – [carcinoma, angl. cancer, franc. épithélioma, nem. Krebs, pol. a rus. rak] skr. Ca, 

rakovina, zhubný nádor vychádzajúci z epitelového tkaniva; →nádory. Ca je druhou hlavnou 

príčinou úmrtí a jeho výskyt neustále stúpa. Tento vzostup je okrem iného následkom lepšej 

registrácie a zvýšenia priemerného veku (Ca sa najčastejšie vyskytuje u jedincov > 65-r.). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Výskyt nádorov a úmrtnosť na ne podľa orgánov a pohlavia (%) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
           Výskyt   Úmrtnosť 
  Postihnutý orgán                   –––––––––––––––––––––––––––––– 
     Muţi  Ţeny Muţi    Ţeny 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Hrubé črevo a konečník  13  14  12 15 

 Ţenský prsník    –  24  – 20 

 Ţenské genitálie   –  23  – 14 

 Pľúca     17    3  31 10 

 Iné orgány GIT   12    8  16 14  

 Ústa a horné dýchacie cesty  13    4    5   2 

 Leukémia a lymfómy     8     6  10 10  

 Močové ústroje   10    4    6   3  

 Prostata       5   –  10 – 

 Melanóm koţe      1    1    1   1 

 Iné     13 13    9 11 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prehľad jednotlivých druhov karcinómov 

Acinózny karcinóm – carcinoma acinosum, syn. acinózny adenokarcinóm; pomaly rastúci malígny 

nádor charakterizovaný acinóznymi bunkami usporiadanými do malých útvarov podobných ţľazám, 

vyskytujúci sa najmä v pankrease a slinových ţľazách, najmä u ţien. 

Adenocystický karcinóm – carcinoma adenocysticum, →adenoidno-cystický karcinóm.  

Adenoidný-cystický karcinóm – carcinoma adenoidum cysticum, nádor slinových ţliaz (starší 

názov cylindróm). Je to infiltrujúci, často recidivujúci malígny nádor. Metastázy nie sú časté. 

Podobnú štruktúru má cylindróm koţe. Je to benígny koţný nádor pozostávajúci z hniezd 

epitelových buniek tvoriacich pseudokanalikulárne útvaty, vyplnený kyslými mukopolysacharidmi. 

Typický je kribriformný vzhľad. Hniezda obkolesuje hyalínovou membránou. 

Adenoidno-skvamózny karcinóm – carcinoma adenoido-squamosum; →adenoskvamózny 

karcinóm. 

Adenomatózny karcinóm – adenokarcinóm; →carcinoma adenomatosum. Je to najčastejšia forma 

Ca vôbec. Napodobňuje viac-menej ţľazové štruktúry tubulárymi útvarmi s priesvitom, kt. rastú do 

dĺţky. Napriek stálemu rastu ostanú pruhy ţliaz väčšinou rovnako široké, pričom pomalšie rastúce 

majú rovný priebeh a rýchlo rastúce sú vývrtkovo vinuté. V tých je aj väčšia atypia, priesvit 

nepravidelnejší, často viac vetvený. V periférii je viac atypických mitóz. Časté sú odchýlky, vznikajú 

solídnejšie oblasti a prechody do disociovaných foriem. Nádory rýchlo infiltrujú okolie, kt. je 

lymfocytovo celulizované. Nádorové bunky si väčšinou zachovávajú sekrečnú schopnosť, tvorba 

hlienu však vykazuje odchýlky. Pri masívnej hlienotvorbe sa ţľazy rozširujú, často sa stráca polarita 

sekrečnej činnosti, a tým sa hlienotvorné bunky odlučujú od bazálnej membrány. V hliene bez výţivy 

odumierajú a ostanú po nich len dutiny, naplnené hlienom (hlienotvorný Ca). V iných variantoch sa 

hlien masívne produkuje v nádorových elementoch, bunka však nesecernuje hlien, ale zväčšuje sa. 

Tým hlienová vakuola vytláča jadro na okraj k bunkovej membráne (bunky formy pečatného 

prsteňa). Najčastejšie sa vyskytuje v ţalúdku. 



V pľúcach môţu vznikať adenomatózne štruktúry tak, ţe nádor vystiela preformované dutiny – 

alveoly. V iných orgánoch rastie vo vývodoch, napr. mliekovodoch, kde ich čiastočne solídne vypĺňa 

(intraduktálny Ca prsníka), ale utvára aj nerovnako veľké priesvity s dojmom sita (kribriformnný Ca). 

Intraduktálny Ca, kt. nekrotizuje, sa volá komédový Ca. Metapláziou môţu v adenokarcinómoch 

vzniknúť solídne štruktúry z dlaţdicovitého epitelu, tzv. adenokankroidy al. adenoakantómy. 

Keď je atypická ţľazová aj dlaţdicová zloţka, hovorí sa o adenoskvamóznom Ca. Menej 

diferencovaná forma adenokarcinómu sa nazýva →jednoduchý karcinóm, kým zrelší variant 

→adenokarcinóm. V gradingu celého nádoru sa hodnotí vţdy najmenej zrelý variant. Nápadný 

histol. obraz poskytuje →svetlobunkový karcinóm obličiek. V pľúcach sa vyskytuje alveolárny Ca 

(→bronchioloalverolárny karcinóm). 

Najčastejšie sú adenokarcinómy v GIT. Zriedka sa nájdu v epifaryngu a paţeráku, často však v 

ţalúdku, a to najmä v oblasti antra a pyloru. Makroskopicky je to exofyticky rastúci polypózny útvar, 

kt. povrch he hrboľatý ako karfiol. (polypózny Ca) al. je to plochý Ca s centrálnym ulceróznym 

rozpadom a vyčnievajúcimi okrajmi (miskovitý Ca), príp. Ca difúzne infiltrujúci stenu, kt. zapríčiňuje 

zhrubnutie a tuhosť steny ţalúdka (rtg obraz linitis plastica). Endoskopicky sa dá zistiť tzv. →včasný 

karcinóm. V tenkom čreve sú Ca pomerne zriedkavé, časté sú však v hrubom čreve. Tu rastú 

exofyticky (malígny zvrat polypózneho adenómu) al. infiltrujú stenu. Ca pečene (hepatocelulárne 

Ca) vykazujú veľkú polymorfiu, infiltrujú pečeň v uzloch. Cholangiokarcinóm (cholangiocelulárny Ca) 

vzniká v ţlčovodoch a infiltruje pečeň. Typické adenokarcinómy postihujú ţlčník (niekedy sa pritom 

zisťuje dlaţdicová metaplázia) a pankreas, kým vo veľkých slinových ţľazách ústnej dutiny sa 

častejšie vyskytuje solídny Ca. 

Ca tela maternice je skoro výlučne adenokarcinóm, vyskytuje sa tu však aj adenokankroid. Ca krčka 

maternice postihujú na rozdiel od Ca tela maternice mladé ţeny. V ováriách sú časté 

cystadenokarcinómy, kt. predstavujú malígny variant benígnych custadenómov. Najčastejšie 

vznikajú malignizáciou seróznych cystadenómov. V prsníku je Ca zo ţľazového epitelu veľmi častý. 

Vyskytuje sa ako adenokarcinóm, ale aj v dediferencovanom variante. Osobitnou formou Ca prsníka 

je intraduktálny (kribriformný) Ca. U starších muţov je častý tubulárny adenokarcinóm prostaty. V 

štítnej ţľaze bývajú medulárne Ca produkujúce kalcitonín, ako aj silne dediferencované Ca. 

Trabekulárne Ca bývajú v prištítnych ţľazách a nadobličkách. V koţi sa vyskyutujú Ca vychádzajúce 

z potových a mazových ţliaz. 

Adenoskvamózny karcinóm – carcinoma adenosquamosum, Ca, v kt. metapláziou vznikli solídne 

štruktúry z dlaţdicovitého epitelu s atypickou ţľazovou i dlaţdicovitou zloţkou.  

Adrenokortikálny karcinóm – rakovina kôry nadobličiek. 

Alveolárny karcinóm – carcinoma alveolare; →bronchioloalveolárny karcinóm.  

Ameloblastický karcinóm – carcinoma ameloblasticum. 

Anaplastický karcinóm – carcinoma anaplasticum. 

Apokrinný karcinóm – carcinoma apocrinum.  

Bazocelulárny hyalínový Krompecherov karcinóm – syn. carcinoma basocellulare hyalinicum 

Krompecher, benígny epitelióm vlasatej časti hlavy (Dubreuilh-Auché),cylindróm, mnohopočetné 

epiteliómy potných ţliaz obsahujúce hyalín (Ricker-Schwalb), Spieglerov nádor. Adenoidný 

névoepitelióm, kt. sa vyskytuje vo vlasatej časti hlavy a inde na koţi, ale aj v prinosových dutinách, 

orbite, vonkajšom zvukovode a inde.Býva mnohopočetný, veľkosti hrachu aţ pästi. Pokladá sa typ 

bazocelulárneho karcinómu.  



Bronchioloalveolárny karcinóm – carcinoma bronchioloalveolare, syn. alveolárny Ca, 

bronchiolárny Ca; variant typu adenokarcinómu pľúc so stĺpcovým aţ kuboidným epitelom 

vystielajúcim septá alveol, projikujúcim sa do alveolových priestorov. 

Bronchogénny karcinóm – veľká skupina Ca pľúc, kt. vychádzajú z epitelu bronchiálneho stromu. 

Rozlišujú sa 4 podtypy: adenokarcinóm, veľkobunkový Ca, malobunkový a skvamocelulárny Ca.  

Cerebriformný karcinóm – carcinoma cerebriforme; →medulárny karcinóm. 

Cylindrický, cylindrocelulárny karcinóm – carcinoma cylindricum, carcinoma cylindrocellulare. 

Embryonálny karcinóm – carcinoma embryonale. 

Karcinóm en cuirasse – carcinoma en cuirasse. 

Epidermoidový karcinóm – carcinoma epidermoidum; →skvamózny karcinóm. 

Exofytický karcinóm – carcinoma exophyticum.  

Fibrolamelárny karcinóm – carcinoma fibrolamellare. 

Fibrózny karcinóm – carcinoma fibrosum.  

Folikulový karcinóm – carcinoma folliculare. 

Gigantocelulárny karcinóm – carcinoma gigantocellulare, obrovskobunkový Ca.  

Granulózocelulárny karcinóm – carcinoma granulosocellulare. 

Hepatocelulárny karcinóm – carcinoma hepatocellulare; →hepatóm. 

Hlienotvorný karcinóm – carcinoma mucinosum; →adenomatózny karcinóm. 

Cholangiocelulárny karcinóm →carcinoma cholangiocellulare. 

Chóriový karcinóm – carcinoma chorionicum; →choriokarcinóm. 

Intraduktálny karcinóm – carcinomale intraductale, adenokarcinóm postihujúci vývody, napr. v 

prsníku. Rastie v mliekovodoch, čiastočne ich solídne vypĺňa, ale utvára aj nerovnvako veľké 

priesvity so vzhľadom sita (cribrum); syn. kribriformný Ca. 

Intraepidermový karcinóm – carcinoma intraepidermalis; Ca postihujúci epíidermis, bazálnu vrstvu 

epidermis, kt. proliferujúce bunky nepenetrujú, napr. Bowenova choroba. 

Intraepitelový karcinóm – carcinoma intraepitheliale; carcinoma in situ. 

Jednoduchý karcinóm – carcinoma simplex, syn. nediferencovaný Ca, menej diferencovaná forma 

Ca zo ţľazového epitelu. Štruktúra nádoru a buniek nenapodobňuje materské tkanivo. Nádorový 

rast je v solídnych útvaroch. Epitelový pôvod je len naznačený mozaikovitým usporiadaním buniek 

bez mimobunkovej hmoty. Podľa šírky pruhov epitelu a mnoţstva väziva v nádore sa rozoznávajú: 

1. mäkké, medulárne; 2. jednoduché solídne; 3. tvrdé, skirhotické Ca. 

V medulárnom Ca má prevahu nádorové elementy, je to rýchlôo rastúpci nádor, v kt. je stróma 

skoro úplne zatlačená. Pre rýchly rast vznikajú v jeho centre často nekrózy. V jednoduchom 

solídnom Ca sa nachádza viac väziva, epitelový pruhy vo väzive nie sú také široké, skladajú sa z 5 

aţ 7 vrstiev a medzi nimi je väzivo. V skirhotickom Ca rastú nádorové elementy v tenkých pruhoch 

(1 – 3-vrstvy) v tuhom fibróznom väzive. Väzivo vzniká aj ako reakcia strómy na nádor.  

Juvenilný embryonálny karcinóm – carcinoma juvenile embryonale; nádor ţĺtkového vaku. 

Koloidný karcinóm – carcinoma colloidale; medulárny Ca; →carcinoma gelastinosum. 



Komedónový karcinóm – carcinoma comedonicum; komedokarcinóm; intraduktálny Ca, kt. 

nekrotizuje. 

Kribriformný karcinóm – intraduktálny Ca. 

Lobulárny karcinóm – carcinoma lobulare. 

Lymfoepitelový karcinóm – carcinoma lymfoepitheliale; lymfoepitelióm. 

Malobunkový karcinóm →karcinóm bronchov.  

Medulárny karcinóm – carcinoma medullare, syn. encefaloidný medulárny al. mäkký Ca; 

cerebriformný Ca, spongiózny Ca; Ca pozostávajúci najmä z epitelových elementov s malým 

mnoţstvom strómy; vyskytujú sa najmä v prsníku a štítnej ţľaze; →jednoduchý karcinóm. 

Medulárny karcinóm štítnej ţľazy – druh Ca štítnej ţľazy obsahujúci amyloidové uloţeniny a para-

folikulárne bunky secernujúce kalcitonín. Vyskytuje sa v autozómovo dominantnej forme ako zloţka 

mnohopočetnej endokrinnej neoplázie typu II a III, ako aj v nefamiliárnej forme. 

Melanotický karcinóm – carcinoma melanoticum; malígny melanóm. 

Metatypický karcinóm – carcinoma metatypicum; bazoskvamózny Ca. 

Mikropapilárny karcinóm – carcinoma micropapillare; druh carcinoma in situ vo vývodoch, 

charakterizovaný pravidelnými hľuzovitými papilami; mnohé nádory majú kombinovaný 

mikropapilárny a kribriformný obraz. 

Mucinózny karcinóm – carcinoma mucinosum; syn. hlienotvorný Ca, koloidný Ca, ţelatinózny Ca, 

mucinózny adenokarcinóm, mukózny Ca; adenokarcinóm produkujúci značné mnoţstvá mucínu; 

→carcinoma mucinosum; →adenomatózny karcinóm. 

Mukocelulárny karcinóm – carcinoma mucocellulare; Krukenbergov nádor. 

Mukoepidermoidný karcinóm – carcinoma mucoepidermoideum; malígny epitelový nádor 

ţľazového tkaniva, najmä slinových ţliaz. Charakterizujúe ho prítomnosť acinov s bunkami produ-

kujúcimi hliien a malígnych skvamóznych elementov; vyskytuje sa ako málo, stredne a vysoko 

malígny typ. 

Nazofaryngový karcinóm – carcinoma nasopharyngeum, malígny nádor vychádzajúci z epitelu 

vystielajúceho priestor za nosom a postihujúci Číňanov. Za príčinu sa pokladá vírus Epsteinov-

Barrovej. 

Nediferencovaný karcinóm štítnej ţľazy – anaplastický Ca štítnej ţľazy; →karcinóm štítnej ţľazy. 

Neuroendokrinný karcinóm koţe  – Ca z Mercklových buniek. 

Neinfiltrujúci karcinóm – carcinoma in situ. 

Nemalobunkový karcinóm pľúc – angl. non-small cell lung carcinoma, NSCLC, všeobecný názov 

pre všetký pľúcne rakoviny s výnimkou malobunkových; patria sem adenokarcinómy pľúc, 

veľkobunkové Ca a skvamocelulárny Ca. 

Ovsíkovitý karcinóm – [angl. oat cell carcinoma] forma malobunkového Ca, kt. majú bunky okrúhly 

al. podlhovastý tvar a sú o niečo väčšie ako lymfocyty; majú skromnú cytoplazmu a sú roztrúsené. 

Osteoidný karcinóm – carcinoma osteoidum, carcinoma ossificans, osifikujúci Ca, v kt. ide 

o osteoidnú al. kostnú metapláziu strómy. 

Pagetov karcinóm – Pagetova choroba.  

Papilárny karcinóm – carcinoma papillare. 



Karcinóm z pleomorfného adenómu – carcinoma ex adenomate pleomorficum, Ca zo 

zmiešaného nádoru.  

Preinvazívny karcinóm – carcinoma praeinvasivum, carcinoma in situ. 

Rôsolovitý karcinóm →carcinoma gelatinosum. 

Skirhotický karcinóm →carcinoma scirrhosum; →jednoduchý karcinóm. 

Skvamózny karcinóm – carcinoma squamosum. 1. Ca vznikajúci zo skvamózneho epitelu, 

pozostáva z kuboidných buniek a charakterizuje ho keratinizácia s často zachovanými 

medzibunkovými mostíkmi; spočiatku ide o lokálnu a povrchovú léziu, kt. neskôr invaduje a 

metastazuje; 2. forma postihujúca koţu, obyčajne oblasti poškodené slnečným ţiarením al. 

preexistujúce lézie; 3. v pľúcach ide o jeden z najčastejších typov bronchogénnych Ca, tvoriacich 

polypoidné al. sesilné masy obštruujúce bronchy; postihuje osoby strednéhgo veku, fajčiarov; často 

invaduje do krvných a lymfatických ciev a metastazuje do regionálnych lymfatických uzlín a i. miest 

(syn. epidermoidný Ca, angl. prickle cell carcinoma). 

Solídny karcinóm →carcinoma solidum. 

Spinocelulárny karcinóm – carcinoma spinocellulare, histol. typ bronchogénneho al. koţného Ca; 

→carcinoma spinocellulare cutis. 

Spongiózny karcinóm – carcinoma spongiosum; →medulárny karcinóm. 

Svetlobunkový karcinóm obličiek – lamprocytárny Ca, Ca z obličkových buniek, starší názov 

→Grawitzov nádor. Ide o nádor, kt. bunky majú svetlý vzhľad, podobajú sa raslinným bun-kám. Sú 

bohaté na lipidy a glykogén. Makroskopicky je nádor ţltkastej farby, často v ňom vznikajú krvácania, 

preto je na reznej ploche veľmi pestrý. Pomerne často vznikajú v pľúcach guľaté metastázy a často 

sa nádor dg. aţ na základe ich prítomnosti. Opísali sa aj malé svetlobunkové adenómy obličiek. 

Maximum výskytu nádoru je v 6. decéniu. Niekedy rastie nádor rýchlo, infiltruje panvičku a 

upozorňuje na seba hematúriou.  

Trabekulárny karcinóm – carcinoma trabeculare. 

Tubulárny karcinóm – carcinoma tubulare. 

Včasný karcinóm – angl. early cancer, včas endoskopicky zachytený Ca v povrchových vrstvách 

sliznice a submukózy ţalúdka. Najčastejšie ide o adenokarcinóm napodobňujúci tubulárne útvary 

čreva (intestinálna metaplázia). Nemoţno pritom hovoriť ešte o malignizácii. 

Verukózny karcinóm – carcinoma verrucosum, druh skvamózneho Ca, postihujúci predilekčne 

bukálnu sliznicu a i. mäkké tkanivá ústnej dutiny a hrtana. Rastie pomaly, niekedy invazívne, 

exofyticky, má papilárny al. verukózny vzhľad. Týmto termínom sa označuje aj histol. podobný 

Buschkeho-Löwensteinov nádor postihujúci genitálie.  

Vilózny karcinóm →carcinoma villosum. 

Vretenobunkový karcinóm →carcinoma spinocellulare. 

Ţelatiniformný, ţelatínový karcinóm – carcinoma gelatinoformis, →carcinoma gelatinosum; 

→medulárny karcinóm.  

Ţľazový karcinóm – carcinoma adenomatosum; →adekonoarcinóm. 

Karcinómy endokrinných orgánov 

Karcinóm hypofýzy – carcinoma hypophysis, je zriedkavejšia ako benígne nádory hypofýzy. 

Vykazuje značnú bunkovú nepravidelnosť a infiltratívnym rastom do okolia, najmä do lebečnej 

spodiny, zriedka aj do mozgovej spodiny. Metastazuje cestou likvoru do plien a ko-môr. 



Extrakraniálne metastázy (pľúca, kostra) sú vzácne. V niektorých prípadoch je endokrinne aktívny; 

→Cushingiov sy; →syndrómy; →nádory hypofýzy. 

Karcinóm štítnej ţľazy – carcinoma glandulae thyreoideae, je najčastejší zhubný nádor štítnej 

ţľazy, tvorí asi 1 % všetkých nádorov štítnej ţľazy. Vyskytuje sa častejšie u ţien ako u muţov, 

najmä vo veku 40 aţ 60 r., papilárny karcinóm v mladšom veku, niekedy uţ v 2. decéniu. Za 

významný patogenetický faktor sa pokladá dlhodobo zvýšená stimulácia štítnej ţľazy hypofýzovým 

TSH a ionizujúce ţiarenie. 

Morfologicky sa rozoznáva: 1. Ca vychádzajúci z tyreocytov: a) diferencovaný folikulárny, papilárny 

a zmiešený Ca; b) nediferencovaný, resp. anaplastický Ca (spinocelulárny, polymorfocelulárny a 

malobunkový Ca; 2. medulárny Ca C-buniek; 3. Ca z oxyfilných buniek; 4. metastázy 

eutyreoidálnych Ca. 

1a. Folikulárny karcinóm štítnej ţľazy patrí k najčastejším. Jeho štruktúra sa podobá folikulárnej 

architektonike ţľazy, vyskytujú sa však aj hadicovité, príp. solídne inzulárne epitelové formácie. 

Inokedy napodobuje kubické bunky slabo aktivovanej štítnej ţľazy, preto sa ťaţko odlišuje od 

benígnych mikrofolikulárnych lézií. Dôkazom nádorového charakteru zmien je invácia do ciev a 

metastazovanie. Niekedy je nádor skrytý v nodóznej al. adenomatóznej strume, hyperplastickej al. 

inak zmenenej štítnej ţľaze. Zriedka sa v nezmenenej štítnej ţľaze javí ako drobné loţisko, neraz 

mikroskopických rozmerov. Tieto formy majú veľmi dobrú dlhodobú prognózu. Inokedy sa však 

prejaví ako objemný a nepresne ohraničený nádor s tendenciou k náhrade rozsiahlych častí ţľazy a 

masívnym šírením do okolia. Nádorové tkanivo je obvykle belavé, medulárne aţ stfredne tuhé. 

Prerastaním do okolia obm,edzuje priesvit okolitých dutých orgánov a vyvoláva ich dislokáciu. Môţe 

zapríčiniť obrnu n. recurrens. Nádor metastazuje najmä do regionálnych lymfatických uzlín, pľúc, 

kostí a mozgu, zriedka aj inde. 

Vysoko diferencované folikulárne karcinómy sú niekedy zdrojom metastáz, napr. kostných, kt. majú 

tieţ vyzretý, neraz ,,koloidný“ vzhľad. Včasným prejavom folikulárneho karcinómu je rýchle 

zväčšovanie uzla nodóznej strumy, kt. tam bol roky ako stacionárny prítomný.  

Funkčne sa folikulárny karcinóm obyčajne neprejavuje, len zriedka sa spája s príznakmi 

hypertyrózy. Ešte zriedkavejšie vzniká následkom deštrukcie ţľazy hypotyreóza. 

Papilárny Ca patrí spolu s folikulárnym Ca k najčastejším. Prejavuje sa ako uzol s rôzne dokonalým 

opuzdrením, kt. rozmery kolíšu od mikroskopických aţ po 10 cm. Na reze môţe byť solídny al. 

polocystický s dutinou neúplne vyplnenou papilomatóznym nodorovým tkanivom. Niekedy je uzlov 

rôznej veľkosti, obyčajne v jednom laloku, viac. Histol. sa zisťujú bohato vetvené, štíhle papily s 

malým mnoţstvom osovej strómy, epitel býva kubický aţ vysoko cylindrický (podobný funkčne 

aktivovanému epitelu) s rôznymi atypiami. Prechodné formy môţu vykazovať aj folikulárne útvary 

obsahujúce koloid. V stróme sa niekedy nachádzajú vrstvené psamomatózne telieska. Nádor, a to 

niekedy aj mikroskopický, okultný) metastazuje lymfogénnou cestou najmä do laterálnych krčných 

uzlín. Vzdialené metastázy vznikajú neskoro a zriedka. Prognóza nádoru je pomerne dobrá s 

vysokým percentom 5-r. preţitia. 

1b. Anaplastický karcinóm štítnej ţľazy sa vyznačuje rôznym atypickým bunkovým zloţením a 

chaotickým rastom. Môţe ísť o malobunkový al. veľkobunkový anaplastický Ca, inokedy má 

pseudosarkomatózny vzhľad. Makroskopicky sa nádor javí ako medulárna belavá hmota 

nahrádzajúca podstatnú časť ţľazy al. preráţajúca puzdrom do okolia a infiltrujúca okolité štruktúry. 

Preniká aj do koţe na prednej strane krku s nekrózou a ulceráciou. Časté je aj krvácanie do nádoru. 

Svojou invazívnosťou a včasným metastazovaním bez predilekcie je to vysoko malígny nádor. 

Vyskytuje sa najmä u starších osôb (7. aţ 8. decénium). Exitus sa dostavuje väčšinou do 1 r. od 

začiatočných prejavov. 



2. Solídny medulárny karcinóm štítnej ţľazy je autozómovo dominantne dedičné ochorenie. Pri 

posithnutí jedného z rodičov je asi 50 % pp. výskytu ochorenia v potomstve. Asi v 20 % sa pozoruje 

familárny výskyt a časté zdruţenie s feochromocytómom (mnohopočetná endokrinná neoplázia – 

Sippleov sy.). Tvorí len asi 5 % všetkých Ca štítnej ţľazy. Skladá sa z málo polymorfných drobných, 

polygonálnych al. pretiahnutých buniek so svetlou cytoplazmou, kt. sú usporiadané mozaikovite a 

tvoria solídne ostrovčeky al. pruhy. V cytoplazme sú podobne ako v C-bunkách drobné rovnomerné 

argyrofilné granulá. Stróma, a to aj v metastázach obsahuje amyloid.  

Klin. príznaky – asi 95 % Ca štítnej ţľazy sa prejavuje spočiatku ako uzlovité zväčšenie štítnej ţľazy 

(struma maligna). Podozrenie budí najmä náhle vzniknutý a rýchlo rastúci uzol, ako aj chrapot 

(obrna n. recurrens), dýchavica a dysfágia, najmä u pacientov pred 60. r. ţivota. Uzly bývajú tuhé, 

zrastené s koţou. Prítomné môţu byť zväčšené, nebolestivé lymfatické uzliny, Hornerov komplex a 

stridor. Anamnesticky suspektné sú stavy po oţiarení hlavy, krku al. hrudníka, najmä v detstve. 

Solídny medulárny Ca sa prejavuje okrem príznakov z mechanických následkov a následkov 

generalizácie príznakmi z nadprodukcie kalcitonínu (hypokalciémia) a ďalších biogénnych amínov 

(obehové zmeny, hnačky a i.). Prognóza je obyčajne dobrá. 

Dg. – základom prim. dg. je palpácia, USG a gamagrafické vyšetrenie. Dg. potvrdzuje príp. 

pomocou CT znázornený ,,studený“ uzol a tenkoihlová punkcia. Negat. cytol. nález však nevylučuje 

Ca. Pred vyšetrením sa nemajú podávať rtg kontrastné látky obsahujú jód, pretoţe jód môţe 

,,blokovať`` metastázy vychytávajúce jód.  

Zákl. markerom diferencovaných Ca je tyreoglobulín (TG, referenčné hodnoty sú 5 mg/l, citlivosť 43 

%), v dg. medulárneho Ca a pri skríningu jeho familiárneho vyskytu sa osvedčuje kalcitonín (CT, 

referenčné hodnoty sú 150 mg/l, dg. citlivosť 50 %, vyšetruje sa zväčša po stimulačnom teste 

pentagastrínom) a CEA (referenčné hodnoty 16 mg/l, dg. citlivosť 50 %), kým pri nediferencovaných 

typoch sa stanovuje tkanivový polypeptidový špecifický antigén (TPS, referenčné hodnoty sú 140 

U/l, dg. citlivosť 34 %). Vyšetrovanie týchto markerov je najcitlivejšou metódou určovania účinnosti 

th. a detekcie asymptomatickej progresie a recidí-vy. 

Dg. recidív sa opiera o sledovanie palpačného nálezu, sonografie krku, rtg. vyšetrenia hrud-níka a 

gamagrafického vyšetrenia krku a hrudníka. Pri odhaľovaní recidív pomocou pravidelného 

gamagrafického vyšetrenia s 
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I sa však takmer v polovici prípadov v dôsledku čiastočnej 

dediferenciácie malígnych buniek a straty schopnosti vychytávať 
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I zisťujú klamne negat. výsledky. 

Pri hodnotení účinnosti th. a včasnom odhaľovaní recidív sa vyuţíva aj stanovovanie nádorových 

markerov, najmä tyreoglobulínu (TG), kalcitonínu (CT) a karcino-embryonálneho antigénu (CEA). 

TG produkujú najmä diferencované a folikulárne Ca štítnej ţľazy. Je najvhodnejším markerom na 

monitorovanie diferencovaných papilárnych a folikulárnych Ca štítnej ţľazy. Zvýšené sérové 

hodnoty (> 100 ng/ml) sa však zisťujú aj u pacientov s eutyreoidnou strumou a hypertyreózou. 

Pravidelné hodnotenie TG s gamagrafiou umoţňuje hodnotiť regresiu nádoru pri th. rádiojódom. 

Pretrvávanie jeho zvýšených hodnôt sa pokladá za prejav prítomnosti malígnych buniek aj pri 

úprave gamagrafického nálezu (napr. následkom farmakol. blokády, kt. zapríčiňuje  neschopnosť  

ţľazy vychytávať rádiojód). Jeho monitorovanie (1. r. v 3-mes., v ďalších r. v 6-mes. intervaloch) 

umoţňuje zachytiť včas recidívu aţ v 90 % prípadov (pri hormónovej th. asi v 80 %). Asi v 15 % 

prípadov, najmä s metastázami do lymfatických uzlín však vzostup TG napriek recidíve chýba. 

Podozrenie na recidívu budia hodnoty TG > 10 ng/ml a za indikáciu na vyhľadávanie metastáz, príp. 

aj CT. 

3. Karcinóm štítnej ţľazy z oxyfilných buniek sa podobá diferencovanému folikulárnemu Ca. Ťaţko 

sa odlišuje od benígneho adenómu z Hürthleho oxyfilných buniek (onkocytárny adenóm, 

onkocytóm). Má ,,parenchymatózny“ vzhľad a hnedavú farbu. Typická je invázia do ciev. 



CT je markerom najmä pre medulárny Ca štítnej ţľazy. Pochádza z neuroendokrinných buniek C. 

Jeho stanovenie v sére prispieva k prim. dg. a odhaľovaniu familiárneho výskytu ochorenia. Na 

rozdiel od sporadickej formy sú však hodnoty CT pri famliárnej forme len mierne zvýšené al. v 

medziach normy. Preto sa pouţívajú stimulačné tesyt s infúziou vápnika al. s. c. inj. pentagastrínu (5 

aţ 7 mg/kg);  za  patol.  sa  pokladajú  hodnoty  CT  po  stimulácii > 200 pg/ml. Opakovane 

dokázaný vzostup ich hodnôt je indikáciou na chir. th. aj pri neurčitom palpačnom a cytol. náleze. 

Hodnoty CT > 100 pg/ml sú takmer vţdy prejavom vzdialených metastáz. Niekedy však mierne 

zvýšené hodnoty CT pretrvávajú niekoľko mes. po úplnom zničení malígneho nádora. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TNM* klasifikácia karcinómov štítnej ţľazy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

T1 Unilaterálne/solitárne uzly 

T2 Unilaterálne/mnohopočetné uzly 

T3 Bilaterálne/istmické uzly 

T4 Presahuje štítnu ţľazu 

N1 Homolaterálne/pohyblivé 

N2 Kolaterálne, mediálne al. bilaterálne uzly/pohyblivé 

N3 Fixované uzly 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*T – tumor (rozsah prim. nádoru), N – nodulus (postihnutie regionálnych vnútrohrudníkových lymfatických uzlín) 

V dg. medulárneho Ca sa uplatňuje aj CEA. Jeho zvýšené hodnoty sa zisťujú aţ v 90 % prípadov. 

Jeho zmeny pohotovejšie odráţajú zmeny nádorovej masy ako CT. Je preto dobrým ukazovateľom 

účinnosti th. a včaššie signalizuje recidívu nádoru. 

Th. – th. voľby je tyreoidektómia s histol. vyšetrením operačného preparátu a príp. pooperačná 

korektúra pri zohľadnení TNM štádia, napr. disekcia krku (tzv. bloková resekcia nádorum (angl. neck 

dissection) s odstránením regionálnych uzlín počnúc uzlinami na →basis cerebri po apertúru 

hrudníka, m. sternocleidomastoideuis, v. jugularis a a. carotis externa). 

Th. je účinná pri diferencovaných nádoroch, kým nediferencované medulárne a anaplastické 

karcinómy majú nepriaznivú prognózu. 

Po operácii treba pacienta sledovať a pusúdiť zvyškové tkanivo, pátrať po metastázach al. recidíve 

pomocou opakovaním predoperačným vyšetrením, ako aj celotelovou scintigrafiou pomocou 
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I, 

resp. technécia 
99m

Tc. Pri metastázach prognosticky priaznivejších nádorov (folikulárny karcinóm 

metastazuje najmä hematogénnou cestou do kostry a pľúc, papilárny karcinóm prevaţne 

lymfogénne) sa scintigraficky zisťuje výraznejšie vychytávanie jódu aţ po eliminácii normálneho 

tkaniva ţľazy. Ak sa dokáţe nádor vychytávajúci jód, indikovaná je th. radiojódom, ako aj podporná 

externá (perkutánna) aktinoterapia. Vzostup hodnôt TG v sére (pri supresívnej substitúcii hormónov 

štítnej ţľazy) svedčí s vysokou pp. o recidíve al. metastázach. 

Karcinóm prištítnych ţliaz – sú zriedkavé. Manifestujú sa prejavmi hyperkalciémie a strumou. Dg. 

sa stanovuje pomocou biopsie. Th. spočíva v chir. extirpácii max. objemu nádoru. Hyperkalciémia 

inoperabilného Ca sa lieči symptomaticky infúziami fyziol. rozt. NaCl, furosemidom, bifosfonátmi 

(klodronát, pamindronát) al. mitramycínom v dávke 10 – 15 mg/kg i. v. raz za 4 – 6 d. Chemoterapia 

nie je veľmi účinná, podáva sa kombinácia 5-fluorouracilu, dakarbazínu a cyklofosfamidu (FCD).  

Karcinómy kôry nadobličiek – môţu byť nesekrečné al. produkujú hormóny. Bývajú väčšie ako 

benígne nádory, produkujú androgény (17-ketosteroidy) al. glukokortikoidy (17-hydroxy-

kortikosteroidy; →Cushingov sy.; →syndrómy); zriedkavejšie mineralokortikoidy (→Connov sy.; 

→syndrómy) a estrogény. Dfdg. treba odlíšiť nádor drene nadobličiek, feochromocytóm 

(→pheochromocytoma). 

Karcinómy semenníkov →nádory semenníkov. 



Karcinóm vaječníkov →karcinómy ţenských genitálií. 

Karcinómy dýchacieho systému 

Karcinóm hrtana – carcinoma laryngis, postihuje muţov po 40. – 70. r. Tvorí asi ½  všetkých 

nádorov postihujúcich ORL oblasť. Etiológia Ca hrtana je neznáma. Veľký význam má fajčenie, pitie 

liehovín, rozličné priemyselné a chem. škodliviny, kt. môţu pôsobiť ako kokarcinogény a 

preťaţovanie hlasového orgánu. Z ďalších faktorov je to nedostatok vitamínu A, termické vplyvy 

(horúce jedlá), fyz. faktory (rtg a rádiové lúče) a niekt. onkovírusy, najmä zo skupiny herpetických 

vírusov. 

Histol. ide prevaţne o planocelulárny Ca s rôznym stupňom zrelosti. Ostatné formy (cylindro-

celulárny s tvorbou hlienu, bazocelulárny, adenokarcinóm a i.) sú zriedkavé. Podľa lokalizácie sa Ca 

hrtana delia na glotickú, supraglotickú a subglotickú formu. Glotický Ca hrtana vzniká na hlasivkách 

a vyskytuje sa najčastejšie. Rastie pomaly do šírky a hĺbky. Neskoro metastázuje do regionálnych 

uzlín. Supraglotický Ca vyrastá z príchlopky, aryepiglotickej a ventrikulárnej krkvy. Subglotický Ca, 

nelimitovaný hlasovými väzmi, sa šíri v podhlasivko-vej oblasti, častejšie preniká do okolia a skôr 

metastazuje. 

Klin. obraz – závisí od lokalizácie prim. nádoru a jeho štádia. Pri glotickej forme je typické 

zachrípnutie, kt. sa postupne zhoršuje, aţ nakoniec pacient stráca skoro úplne hlas (dysfonické 

štádium). Neskôr sa pripája dýchavica a inspiračný stridor. Pri supraglotickej forme býva v hltane 

často pocit cudzieho telesa, dysfágia a bolesti vyţarujúce do ucha. Subglotická rakovina sa 

prejavuje zachrípnutím a pri väčších infiltrátoch dýchavicou spojenou s inspiračným stridorom. 

V pokročilom štádiu sa rozpadávajúce a sek. infikované nádory prejavujú bolesťou, dysfágiou, 

nepríjemným zápachom z úst a vykašľávaním krvavo sfarbeného spúta. Metastázy v regionálnych 

lymfatických uzlinách, často obojstranné, bývajú aţ neskorým príznakom. Ca hrtana zriedka 

metastazuje, kým supraglotická a subglotická rakovina častejšie. Exitus následkom vykrvácania, 

aspiračnej pneumónie al. asfyxie nastane často skôr, ako sa vyvinie rakovinová kachexia. 

Dg. – stanovuje sa laryngoskopicky a histol. vyšetrením vzorky získanej probatórnou excíziou. 

Dfdg. – 1. špecifické zápaly hrtana (tbc, skleróm, syfilis); 2. nešpecifické chron. laryngitídy; 3. 

benígne nádory a prekancerózy, papilóm. 

Th. – je chir.; uprednostňuje sa parciálna resekcia pred totálnou laryngektómiou. Rádioterapia je 

indikovaná len pri malých nádoroch lokalizovaných na membránovú časť hlasiviek, príp. na hrtanovú 

príchlopku. Pri nádoroch v II. a III. štádiu sa kombinuje oţarovanie s chir. th.; v IV. štádiu má 

rádioterapia len paliatívny význam. 

Päťročné preţitie pri glotickom Ca hrtana v I. štádiu po oţarovaní al. chir. th. je asi 85 %, v II. a III. 

štádiu len 65 %. Zlú prognózu majú supraglotické a subglotické karcinómy pre oneskorenú dg. a 

častejšie metastázovanie do lymfatických uzlín. 

Karcinóm bronchov – bronchogénny Ca bronchov, carcinoma bronchiale (bronchogenes), býva 

častejší u muţov ako ţien (9 – 5:1), vyskytuje sa v mladšom veku ako karcinómy iných orgánov. 

Úmrtnosť na Ca bronchov u nás je asi 35/10
5
. Je to najčastejšia príčina úmrtia z onkologických 

chorôb v muţskej populácii. 

Etiológia ochorenia je neznáma. Za hlavnú príčinu sa pokladá dlhodobá inhalácia karcingénov. Ca 

bronchov sa vyskytuje v súvislosti s určitými povolaniami, napr. u baníkov v kobaltových baniach v 

Schneebergu, baníkov v rádiových banich v Jáchymove (radón, polónium), u osôb pracujúcich v 

prostredí zamorenom parami chrómových, niklových, kadmiových, berýliových zlúč., parami dechtov 

a olejov, naftou, smolou, azbestom, polycyklických aromatických uhľovodíkov a i. Nádor vzniká 

obyčajne aţ po niekoľkoročnej expozícii. Zvýšený výskyt Ca bronchov je u jajčiarov cigariet; jeho 



riziko je menšie u fajčiarov cigariet s filtrom, fajčiarov fajok a cigár. K najdôleţitejším karcinogénom v 

cigaretovom dyme patrí 3,4-benzpyrén, polónium 210 a arzén. Významný je aj vplyv znečistenia 

ovzdušia priemyselnými spalnými produktmi a výfukovými plynmi, asfaltovým prachom a i. 

→karcinogénmi.  

Istý význam pri vzniku Ca bronchov majú aj staré jazvy v pľúcach po tbc., infarkte, abscese, 

difúznych intersticiálnych fibrózach pľúc, bronchiektáziách a strelných a bodných poraneniach. 

Patol. anatómia – Ca bronchov postihuje častejšie pravé krídlo a horné laloky pľúc. Asi v 70 % 

vychádza zo sliznice segmentálnych a subsegmentálnych bronchov, zriedkavejšie z lobárnych a 

hlavných bronchov (centrálny a intermediálny typ), asi v 20 – 30 % prípadov je lokalizovaný 

periférne. 

Podľa lokalizácie sa rozoznáva niekoľko foriem. Zriedkavá difúzna forma sa prejavuje ako rozsiahla, 

belavá infiltrácia v stene bronchu I. al. II. rádu, najčastejšie pre dolný lalok. Zriedkavá je aj difúzna 

forma, podobná krupóznej pneumónii v štádiu hepatizácie. Nádorový infiltrát sa vykleňuje viac do 

bronchu, zriedka vo forme intrabronchiálneho polypu. Priesvit postihnutého bronchu býva 

zmenšený.  

Z hilových oblastí sa nádor rýchlo šíri, a to rôznym spôsobom. Propagácia nádoru v stene bronchov 

a peribronchiálnom väzive pozdĺţ ich vetvenia vo forme belavých pruhov prstovite sa rozbiehajúcich 

periférne do parenchýmu (peribronchitická forma). Inokedy sa nádor propaguje lymfatickými cievami 

(lymfatická cesta), al. prerastá z hilu priamo per continuitatem, na priľahlý pľúcny parenchým a 

zachvacuje väčšiu časť laloka (lobárna forma). 

Niekedy sa nádor šíri z hilu prevaţne do mediastína a v celom obraze potom dominuje nádorová 

infiltrácia mediastína (pulmomediastinálna forma), kt. na rtg. snímke imponuje ako prim. nádor 

mediastína. V niekt. prípadoch prechádza nádorové bujnenie z hilu na pleuru, v kt. sa šíri a obrastá 

pľúca (pleuropulmonálna forma). 

Zriedkavejšie sa pľúcna rakovina lokalizuje v periférnych oblastiach pľúc vo forme ostro 

ohraničeného uzla (cirkumskriptná forma). Táto forma sa rozvíja obyčajne v staršej bronchiektázii al. 

zriedkavejšie v tbc. kaverne, príp. v jazvách po tbc. al. infarkte pľúc. 

Zriedkavo sa Ca bronchu vyskytuje v prim. mnohouzlovej forme, pri kt. sú pľúca prestúpené 

mnohými nádorovými uzlami pribliţne rovnakej veľkosti a vzhľadu. 

Zriedka sa bronchogénny Ca vyskytuje v prim. mnohouzlovej forme, pri kt. sú pľúca prestúpené 

mnohými nádorovými uzlami pribliţne rovnakej veľkosti a vzhľadu.  

Pancoastov nádor je lokalizovaný v pľúcnom hrote a invazívne prerastá cez pleuru do cupula 

pleurae a odtiaľ infiltratívne do okolia, kde zachvacuje plexus brachialis, hrudníkovú a krčnú časť 

sympatika a rebrá i stavce chrbtice. Klin. sa prejavuje krutými bolesťami v ramene, neskôr ochrnutie 

ruky s atrofiou svalstva a Hornerovým sy. Na rtg. je zatienenie v pľúcnom vrchole, kaudálne ostro 

kontúrované a mediálne splývajúce s tieňom orgánov horného mediastína. Na susedných rebrách a 

stavcoch chrbtice sú prejavy osteolýzy. 

Pri bronchogénnom Ca býva veľmi často postihnutá implantačnými metastázami a hemoragickým 

výpotkom (karcinómová pleuritída).  

Ku komplikáciám bronchogénneho Ca patrí zúţenie al. upchatie bronchov s atelektázou, 

bronchiektázie, absces, gangréna pľúc, empyém hrudníka a krvácanie následkom nádorovej arózie 

cievy, niekedy smrteľné. 

Bronchogénny Ca sa môţe šíriť: 1. priamym prerastaním nádoru do okolia; 2. lymfogénne – takmer 

konštantne sú postihnuté hílové, príp. mediastinálne, krčné, axilárne a abdominálne uzliny; z 



mediastinálnych uzlín sa nádor môţe šíriť na osrdcovník; 3. hematogénne, najmä do pečene, 

nadobličiek, obličiek, kostí (s príp. patol. fraktúrami) a mozgu. 

Histol. moţno bronchogénny Ca rozdeliť do 4 skupín: 1. skvamózny Ca; 2. malobunkový Ca; 3. 

adenokarcinóm; 4. veľkobunkový Ca. 

■ Skvamózny (epidermoidný, spinocelulárny) Ca (35 % všetkých zhubných nádorov pľúc) – býva 

rôzne zrohovatený. Dobre diferencovaný sa vyznačuje výskytom medzibunkových mostíkov a 

keratinizáciou s tvorbou rohových perál. Vzniká prevaţne vo veľkých a stredne veľkých bronchoch. 

Rastie pomaly. Metastazuje do hilových a mediastinálnych lymfatických uzlín. Vzdialené metastázy 

vznikajú relatívne neskoro. Veľké uzly majú sklon k centrálnej nekróze, takţe rtg obraz môţe 

pripomínať absces pľúc. 

■ Malobunkový Ca (25 – 35 % všetkých zhubných nádorov pľúc) pozostávajú z elementov, kt. sa na 

priečnom reze podobajú lymfocytom so sýtym jadrom a nehojnou cytoplazmou, na pozdĺţnom reze 

majú pretiahnutý tvar podobný ovsenému zrnu (ovsovitý karcinóm, angl. oat cell carcinoma). Je to 

najzhubnejší, rýchlo rastúci Ca bronchu so sklonom k veľmi včasnému metastazovaniu lymfatickou 

a hematogénnou cestou; pokladá sa za malígny variant nádoru analogického črevnému karcinoidu. 

■ Adenokarcinóm (cylindrocelulárny adenokarcinóm, 15 aţ 20 % všetkých zhubných nádorov pľúc) 

– vyrastá zo ţľazových buniek bronchiálnej sliznice, v kt. sa niekedy tvorí hlien. Sú usporiadané vo 

forme tubulov, acinov al. papíl. Rozlišuje sa acinárny a papilárny podtyp adenokarcinómu, 

bronchoalveolárny Ca a solídny Ca s tvorbou hlienu. Bývajú lokalizované v periférnych častiach 

pľúcneho parenchýmu a niekt. vyrastajú v starých jazvách. Rýchle metastazujú hematogénnou a 

lymfatickou cestou. 

■ Bronchoalveolárny Ca (pľúcna adenomatóza, multinodulárny hlienotvorný Ca, 1 – 2 % všetkých 

zhubných nádorov pľúc) – podľa novšej histol. klasifikácie patrí k adenokarcinómu. Je to vysoko 

diferencovaný nádor, kt. postihuje alveolárne steny. Šíri po povrchu alveolov bez vzdialených 

metastáz. Niekedy sa v ňom tvorí nadmerné mnoţstvo hlienu; mnoţstvo vykašľaného spúta 

dosahuje aj niekoľko 100 ml. Histol. sa podobá vírusovému ochoreniu oviec v juţ. Afrike (jaagt-

siekte). 

■ Veľkobunkový Ca (15 – 20 % všetkých zhubných nádorov pľúc) – skladá sa veľkých buniek s 

bohatou dobre ohraničenou cytoplazmou, kt. majú veľké jadrá i nukleoly. Má dva podtypy: 

obrovskobunkový a a svetlobunkový. Býva lokalizovaný na periférii a má sklon k rýchlemu šíreniu. 

■ Adenoskvamózny Ca – má zloţky skvamózneho karcinómu Ca i adenokarcinómu. 

■ Karcinoid – zaraďoval sa do skupiny bronchiálnych adenómov, teraz sa pokladá za nádor 

→APUD. Býva lokalizovaný vo veľkých bronchoch. Jeho malignita je nízka. Rastie infiltratívne. 

Zriedka metastazuje extratorakálne a zriedka vyvoláva karcinoidový sy.; →karcinoid. 

■ Karcinómy bronchiálnych ţliaz – predtým sa označovali ako adenómy. Ide o adenoidno-cystický 

karcinóm, mukoepidermoidný karcinóm a i. malígne nádory typu nádorov slinových ţliaz. 

Ostatné nádory – pripomínajú →bazocelulárny karcinóm koţe sa môţu vyskytovať vo veľkých 

bronchoch. 

Klinický obraz – je mnohotvárny a vcelku netypický; v 1/10 prípadov sa spočiatku nezisťujú nijaké 

príznaky. K najčastejším príznakom patrí suchý, dráţdivý kašeľ, niekedy mierna expektorácia a 

netypické bolesti v hrudníku, k relat. neskorým príznakom dýchavica a hemoptýza, resp. hemoptoe 

(asi v ½ prípadov). Pomerne neskoro sa dostavujú aj celkové nešpecifické príznaky, ako je slabosť, 

chudnutie, únava, nechuť do jedenia a horúčky.  



Následkom prerastania nádoru do mediastína a metastáz do lymfatických uzlín môţu vznikať ďalšie 

príznaky: záchrípnutie (prejav obrny n. recurrens, častejšie ľavého), dysfágia (kompresia al. 

infiltrácia stien ezofágu), elevácia bránice a jej paradoxný pohyb (rtg. obraz následkom parézy n. 

phrenicus), perikardiálny výpotok, arytmie, príp. srdcová slabosť, dráţdivý kašeľ a záchvatová 

dýchavica (následkom dráţdenia n. vagus). 

Závaţnou komplikáciou je sy. hornej dutej ţily, kt. vzniká následkom kompresie, zriedkavejšie 

trombózy v. cava sup. al. obidvoch vv. brachiocephalicae. V 4/5 prípadov ho zapríčiňuje 

anaplastický karcinóm vychádzajúci z centrálnych priedušiek vpravo. Klin. sa prejavuje cyanózou a 

opuchom krku, hlavy, horných končatín a trupu. Krčné aj podkoţné kolaterálne ţily sú naplnené, 

rozšírené a kľukaté. Pacient pociťuje napätie, bolesti hlavy, závraty, dostavujú sa poruchy videnia a 

psychiky. Ťaţkosti sa stupňujú v predklone a pri námahe. Rozšírené podkoţné kolaterály sa dajú 

znázorniť pomocou infračervenej fotografie, presnú lokalizáciu a rozsah ţilového uzáveru pomocou 

flebografie. 

Následkom ektopickej produkcie hormónov v nádore môţu vznikať paraneoplastické sy., ako je 

pľúcna hypertrofická osteoartropatia (Marieho-Bambergerov sy., najčastejšie pri epidermoidnom Ca 

bronchu), Cushingov sy. (následkom tvorby polypeptidu s účinkom podobným ACTH pri 

malobunkovom Ca bronchu ), hyperkalciémia (následkom ektopickej tvorby paratyrínu), sy. 

neprimeranej sekrécie ADH (Schwartzov-Bartterov sy.), karcinoidný sy. (následkom ektopickej 

produkcie sérotonínu pri malobunkovom Ca bronchu). 

K ďalším paraneoplastickým sy. patria neuromuskulárne poruchy (myopatie, periférne neuro-patie, 

encefalomyelopatie), koţné prejavy (dermatomyozitída, acanthosis nigricans, zriedkavá 

hypertrichosis lanuginosa) a kardiovaskulárne prejavy (tromboflebitídy, trombózy a nebakté-riové 

trombotické endokarditídy). 

Dg. – spočíva v rtg. vyšetrení, CT, bronchoskopii s cytol. vyštrením a vyšetrení nádrovoých 

markerov. Na rtg snímkach sa môţe rozoznávať centrálna, intermediárna a periférna forma. K dg. 

prispievajú laborat. a funkčné vyšetrenia pľúc. 

■ Centrálna forma – nádor vychádza zo steny hlavných al. lobárnych bronchov, rastie endo-

bronchiálne al. peribronchiálne, príp. prerastá do mediastína. Na rtg. snímke v AP projekcii je 

zväčšený al. zhustený jeden hilus al. jeho časť, zvyčajne horný al. dolný pól. Jeho neostrú vonkajšiu 

kontúru smerom do pľúcneho poľa tvoria jemné al. hrubšie pásikové tiene. Pri endobronchiálnom 

raste obturuje priesvit lobárneho al. hlavného bronchu a vyvoláva lobárnu, resp. alárnu atelektázu. 

Presnejší obraz tieňového loţiska, zmien reliéfu veľkých bronchov, príp. metastaticky zväčšených 

hilových a bifurkačných lymfatických uzlín poskytuje tomografia. 

■ Intermediárna forma – nádor vychádza zo segmentálnych bronchov. Na rtg. sa zisťuje 

segmentálna al. plurisegmentálna atelektáza ako difúzna infiltrácia postihnutého segmentu al. v 

uzlovitej forme (klinovité zatienenie s vrcholom smerujúcim k hilu a širokou bázou na periférii; pri 

neúplnej atelektáze periférna plášťová zóna ostáva transparentná). 

■ Periférna forma – javí sa ako nepresné ohraničené bronchopneumonické loţisko al. homo-génny 

okrúhly, ostro ohraničený tieň tvaru mince bez zmien v okolitom pľúcnom parenchýme a bez 

kalcifikácií. Niekedy bývajú jeho kontúry neostré, laločnaté al. ich tvoria jemné al. hrubšie pásikové 

výbeţky do pľúcneho parenchýmu. Na tomogramoch sa na kontúre tieňa smerom k hilu zisťuje 

hrbolčeky, miskovité zárezy al. pruhové tiene a zárezy so stopkou k hilu (obraz jablka). Centrálná 

nekróza sa prejaví ako hrubostenná abscesová dutina s nepravidelnou hrboľatou vnútornou 

kontúrou (Joresova kaverna), do kt. v mieste bronchovaskulárnej stopky vyčnieva hrbolček 

nádorového uzla. Niekedy je stena dutiny tenkostenná, cystoidná. 



Bronchoskopické vyšetrenie potvrdzuje dg. v 60 – 70 %, súčasné histologické vyšetrenie aţ v 95 % 

prípadov. Flexibilné bronchoskopy umoţňujú kontrolovaný odber materiálu na bioptické vyšetrenie z 

periférnych bronchov pomocu kefky, výplachu, aspirácie al. transbronchiálnu biopsiu. 

Cytol. vyšetrenie poskytuje pozit. nález malígnych buniek v 40 aţ 85 % prípadov; klamne pozit. 

výsledky sa získavajú v 2 – 3 % prípadov.  

Bronchografia umoţňuje dg. endobronchiálne rastúcich nádorov, kt. sa prejavia hrboľatými 

nerovnými obrysmi bronchiálnej steny. Parciálna obštrukcia sa znázorní ako nepravidelné zúţenie 

bronchu, kompletná obštrukcia obrazom amputácie bronchu. 

Na posúdenie operability a dfdg. iných ochorení sa pouţívajú špeciálne rtg. metódy, ako je pľúcna 

angiografia (dg. embolizácie pľúcnice a anomálií pľúcneho riečiska), hrudníková aortografia (dg. 

aneuryzmy al. koarktácie aorty a pľúcnej sekvestrácie), selektívna bronchiálna artériografia (pomôţe 

odhaliť príčinu hemoptýzy, vrodené anomálie pľúc, bronchopulmonálne anastomózy), flebografia 

hornej dutej ţily (dg. sy. hornej dutej ţily, nádorov mediastína), azygografia (dg. anomálií v. azygos), 

dg. pneumomediastínum (posúdenie operability nádorov predného a stredného mediastína). 

Počítačová tomografia moţňuje presnejšie zobraziť prim. nádorové loţisko a jeho vzťah k susedným 

štruktúram, najmä stene hrudníka, tracheobronchiálnemu stromu, pľúcnym cievam a mediastínu. 

Presnejšie zobrazuje aj zväčšené lymfatické uzliny (najmä v mediastinoskopii nedostupnej 

subkarinálnej oblasti) a umoţnenie dg. metastáz (napr. do mozgu a i. orgánov). 

Na dg. bronchogénneho Ca sa pouţíva aj pozit. gamagrafia pomocou rádionuklidu (67Ga), 

pomocou kt. sa dá zobraziť prim. nádor pľúc aţ v 80 % prípadov, ako aj metastázy do hilo-vých a 

mediastinálnych lymfatických uzlín. Gamagrafické vyšetrenie mozgu, pečene a kostry je dôleţité na 

zisťovanie metastáz (najmä pri malobunkovom Ca bronchu). 

Pri podozrení na Ca bronchu a nejasnom výsledku cytol. vyšetrenia treba niekedy pouţiť chir. 

metódy, ako je mediastinoskopia (napr. parasternálna), perkutánna tenkoihlová aspiračná biopsia za 

skiaskopickej al. sonografickej kontroly (vhodná najmä pri periférnej forme; biopsia), príp. vykonať 

probatórnu torakotómiu.  

K novším metódam patrí autofluorescencia pomocou systému LIFE (angl. Lung Imaging 

Fluorescence Endoscopy) a kombinácia bronchoskopie v bielom svetle (angl. White Light 

Bronchoscopy, WLB) s autofluorescenčnou bronchoskopiou (AFB), čím sa zvyšuje dg. citlivosť 2,6-

krát. Týmto vyšetrením sa dajú dg. preneoplastické lézie a mikroinvazívne nádory.  

Pri klasickej fluorescenčnej bronchoskopickej dg. sa vyuţívajú hematoporfyrínové deriváty (HPd) 

aplikovaných pred vyšetrením i. v. Po inhalácii kys. 4-aminolevulovej 2 – 5 h pred vyšetrením sa 

zvyšuje obsah protoporfyrínu IX v malígnych a premalígnych bunkách. Vlastnosťou tejto látky je 

fluorescencia v červenej oblkasti spektra po stimulácii modrým svetlom (390 – 430 nm). 

V dg. stenóz bronchu sa dá vyuţiť 3-rozmerná virtuálna bronchoskopická rekonštrukcia a animácia 

simuovaného intraluminálneho pohľadu počítačom aţ do 6. generácie bronchov, pričom sa stena 

bronchu zobrazuje v prirodzenej nepriehľadnej, ako aj transparentnej podobe, v kt. sa sledujú 

vzťahy nádorovej líňézie k koliu. Osvedčuje sa najmä pred implantáciou paliatívnych endoprotéz 

dýchacích ciest. 

V dfdg. neurčitých solitárnych pľúcnych lézií sa pouţíva pozitrónová emisná tomografia. Umoţňuje 

identifikáciu lézií s Ø > 5 mm.; menšie lézie sa touto metódou rozpoznať nedajú. Odporúča sa 

odoberať preto vzorky bronchiálnou laváţou, biopsiou a kefkovým sterom (biopsy + brush + wash, 

BBW). Bronchiálna laváţ sa hodnotí len vtedy, keď je biopsia a kefkový ster negat. 

Z laborat. nálezov býva zrýchlená sedimentácia krviniek, v pokročilých štádiách, najmä pri 

metastázach do kostnej drene anémia, príp. trombocytopénia; zriedka sa zisťuje polyglobúlia a 



trombocytóza. Počet leukocytov býva normálny, pozorovala sa však aj leukemoidná reakcia a 

eozinofília 2-globulínov v sére bývajú zvýšené. Pri paraneoplastických sy. 

sa zisťuje hyponatrémia, hypokaliémia, hyperkalciémia, pri metastázach do pečene a kostí zvýšená 

aktivita alkalickej a kyslej fosfatázy v sére. Pozit. býva skúmavkový test inhibície adherencie 

leukocytov (LAI-test). 

K dg. Ca bronchu a určeniu jeho formy prispieva aj vyšetrenie nádorových markerov. Pri 

adenokarcinóme sa zisťujú zvýšené hodnoty CEA (asi v 80 % pokročilých a 40 % počiatočných 

štádií). Hodnoty > 25 ng/ml sú nepriaznivým prognostickým ukazovateľom, hodnoty > 50 ng/ml sú 

takmer vţdy prejavom vzdialených metastáz. Pri sledo- vaní účinnosti th. korelujú so zmenami 

nádorovej masy (v 65 % prípadov so zvýšenými hodnotami pred th. a v polovici prípadov s ľahklo 

zvýšenými hodnotami). Vzostup hodnôt CEA v remisii je včasným ukazovateľom recidív v 65 % 

prípadov. 

Markerom epidermoidných Ca pľúc je antigén skvamóznych karcinómov (SCCA), kt. zvýše-né 

hodnoty produkuje asi 60 % neliečených pacientov. Hodnoty SCCA korelujú s rozsahom nádoru, v 

počiatočných štádiách sú zvýšené V 30 %, pri vzdialených metastázach aţ v 80 % prípadov. 

Monitorovanie hodnôt SCCA je citlivou metódou na hodnotenie účinnosti th. 

Pri menej diferencovaných adenokarcinómoch, epidermoidných a veľkobunkových karcinómoch sa 

ako doplnkový marker pouţíva tkanivový polypeptidový antigén (TPA). Jeho dg. špecifickosť je tu 

asi 90 %, dg. citlivosť asi 80 % (pri súčasnom vyšetrení CEA al. SCCA aţ 90 %). Špecifickosť 

uvedených markerov je 90 %.  

V dg. malobunkových karcinómov pľúc sa osvedčuje vyšetrovanie neurónovo špecifickej enolázy 

(NSE), tymidínkinázy (TK) a CA 125. Hodnoty NSE (ref. h. 19 ng/ml, dg. citlivosť 23 %), ako 

produktu neuroendokrinných štruktúr, > 25 ng/ml sú asi v 65 % prípadoch Ca bronchu a asi 5 % 

pacientov s inými formami Ca bronchu a nemalígnymi ochoreniami pľúc. Zisťujú sa aj pri ovsovitom 

Ca bronchu (v počiatočných štádiách asi v 50 %, v pokročilých štádiách v 80 %). Nepriaznivým 

ukazovateľom sú hodnoty > 100 ng/ml; svedčia o prítomnosti vzdialených, najmä pečeňových a 

kostných metastáz. V prítomnosti mozgových metastáz treba sledovať NSE v likvore. Sledovanie 

NSE pred kaţdou kúrou chemoterapie je citlivým ukazovateľom jej účinnosti. Vo väčšine prípadov 

sa hodnoty NSE po prvej kúre v prých 24 – 72 h prechodne zvýšia (surge phenomenon z angl. 

surge príboj, vzbúrenie, vzdutie), čo je prejavom lýzy a účinnosti th. Po ukončení th. sa v 80 % 

prípadoch upravujú, kým v prípade neúčinnosti th. zvýšené hodnoty NSE pretrvávajú al. sa len 

mierne zniţujú. V remisii vzostup hodnôt NSE aţ o 3 – 4 mesiace predchádza relapsu. 

TK v sére (ref. h. 3,8 U/l, dg. citlivosť 30 %) je ukazovateľiom proliferácie tkanív neepi-telového 

pôvodu. Vyšetruje sa pri malobunkových Ca pľúc. 

CA 125 (ref. h. 150 U/ml, dg. citlivosť 26 %) je ukazovateľom poškodenia mezotelu pleury. 

Uvedené markery nie sú vzhľadomn na nízku dg. citlivosť vhodné na skríning. Vysoké hodnoty NSE 

svedčia o moţnosti Ca pľúc. Hodnoty markerov korelujú s rozsahom nádoru. Ich určovanie v 1-mes. 

intervaloch umoţňujú hodnotiť odpoveď na th. a odhaliť príp. progresiu a recidívu. 

Z ďalších markerov malobunkových bronchogénnych Ca sa uplatňuje kalcitonín (aţ v 60 % 

prípadov), ACTH, paratyrín a ADH. Tieto hormóny sú asi v 5 – 10 % príčinou paraneoplastických sy.  

Vyšetrenie funkcie pľúc – má za cieľ: určiť operabilitu (schopnosť pacienta zniesť zákrok), 

identifikovať chorých s vysokým rizikom vzniku kardiorespiračnych komplikácií po operácii a 

odhadnúť funkciu zvyšného pľúcneho parenchýmu. Kardiopulmonálne rezervy moţno posúdenie 

vyšetrením statických a dynamických pľúcnych objemov, hodnôt krvných plynov v pokoji a po záťaţi 

spolu s posúdením EKG. Pri hraničných hodnotách funkčných testov treba vyšetrenie doplniť o 

ďalšie testy (bronchospirometrické, rádioizotopové vyšetrenie, príp. katetrizácia pľúcnice). 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Orientačné hraničené hodnoty na určenie operability 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Úsilná vitálna kapacita (FVC %)   < 50 % 

Jednosekundová vitálna kapcita (FEV1)  < 50 % 

Podiel jednosekundovej vitálnej kapacity  < 50 % 

   a vitálnej kapacity pľúc (FEV1/VC) 

Maximálna vôľová ventilácia (MVV) < 50 % 

Podiel reziduálneho objemu a totálnej  > 50 %  

   kapacity pľúc RV/TLC 

Difúzna kapacita pľúc pre CO (DLCO) < 50 % 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dfdg. – 1. benígne intrabronchiálne nádory s následnou bronchiálnou obštrukciou, 2. karcinoid; 3. 

karcinómy bronchiálnych ţliaz; 4. tbc. vnútrohrudných uzlín; 5. lymfómy; 6. sarkoidóza; 7. 

baktériové, vírusové, mykotické a parazitárne ochorenia pľúc, vrátane abscesu; 8. bronchiektázie; 9. 

aneuryzma aorty; 10. prim. a sek. nádory mediastína. 

Th. – riadi sa histol. typom nádoru a štádiom ochorenia. Úspech th. závisí od stupňa pokročilosti 

choroby v čase stanovenia dg. Veľkosť pomaly rastúceho adenokarcinómu sa zdvojnásobí asi za 

180, epidermoidného za 100 a malobunkového za 33 d. Pomalšie rastúce typy (napr. 

epidermopidný) zle reagujú na chemoterapiu a rádioterapiu; najvhodnejšia je tu chir. th. Rýchlejšie 

rastúce typy (napr. malobunkový) v čase stanovenia dg. bývajú uţ zvyčajne diseminované, preto ich 

kuratívna chir. th. býva zriedka moţná, dobre však reagujú na chemoterapiu a rádioterapiu. 

Na stanovenie rozsahu nádoru slúţi klasifikácia TNM. Nádor sa má verifikovať histologicky, ak sa 

histologicky neoverí, treba to uviesť. Rozsah nádoru sa určí klin., rádiografickým a endoskopickým 

vyšetrením. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Predliečebná klasifikácia TNM* 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 primárny nádor 

Tis  preinvazívny karcinóm (carcinoma in situ) 

T0  prim. nádor nedokázaný 

T1  nádor < 3 cm obklopený pľúcami al. viscerálnou pleurou, pri bronchoskopii sa nezistí šírenie proximál- 

               ne od lobárneho bronchu 

T2  nádor > 3 cm obklopený pľúcami al. viscerálnou pleurou, pri bronchoskopii, kt. spolu s atelektázou al.  

              obštrukčnou pneumonitídou zasahuje do oblasti hílu; pri bronchoskopii sa musia proximálne hranice  

              nádoru nachádzať > 2 cm od kariny; akákoľvek sprievodná atelektáza al. obštrukčná pneumonitída  

              musí postihovať menej ako jednu stranu pľúc a nesmie sa vyskytovať nijaký pleurálny výpotok   

T3   nádor akejkoľvek veľkosti s priamym šírením do okolitých štruktúr, ako je stena hrudníka, bránica al.   

              mediastínum s príslušnými orgánmi, ďalej nádor, ktorý sa pri bronchoskopii nachádza < 2 cm distálne  

              od kariny, al. nádor spojený s atelektázou al. obštrukčnou pneumonitídou celých pľúc, príp. pleurálnym  

              výpotkom 

TX  nádor dokázaný nálezom malígnych buniek v bronchopulmonálnom sekréte, ale nie rtg. al. bronchosko- 

              picky 

N  regionálne lymfatické uzliny 

N0  postihnutie regionálnych lymfatických uzlín sa nedá dokázať 

N1   postihnutie peribronchiálnych al. homolaterálnych hílových lymfatických uzlín (spoku s priamym šíre- 

               ním prim. nádoru) 

N2  postihnutie regionálnych lymfatických uzlín  

NX  nemoţno splniť min. poţiadavky na určenie stavu regionálnych lymfatických uzlín 

M  vzdialené metastázy 

M0  nie sú príznaky vzdialených metastáz 



M1  sú príznaky vzdialených metastáz 

MX  nemoţno splniť min. poţiadavky na určenie výskytu vzdialených metastáz 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Pooperačná histopatologická klasifikácia pTNM* 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

pT prim. nádor 

G histopatologický stupeň bunkovej diferenciácie (grading) 

G1 vysoký stupeň diferenciácie 

G2 stredný stupeň diferenciácie 

G3 nízky stupeň diferenciácie al. nediferencovaný 

GX stupeň diferenciácie sa nedá určiť 

pN meastázy do regionálnych uzlín 

pM vzdialené metastázy 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Klasifikácia karcinómu pľúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Štádium                  5-ročné preţitie (%) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Okultný karcinóm  TX    N0     M0 

Štádium I  T1 – 2    N0     M0      57 – 75  

Štádium II  T1 – 2    N1     M0      38 – 52 

Štádium IIIa  T3    N0     M0      50 – 56 

   T3    N1     M0      29 – 41 

   T1 – 3    N2     M0        0 – 26 

 IIIb  T4    N0 – 3     M0        0 – 8  

   T1 – 4    N3     M0 

Štádium IV  T1 – 4    N1 – 3     M1         0 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

*T – tumor (rozsah prim. nádoru), N – nodulus (postihnutie regionálnych vnútrohrudníkových lymfatických 

uzlín), M – metastase (výskyt vzdialených metastáz) 

Th. Ca bronchov môţe byť kuratívna (resekcia pľúc), paliatívna (chir., rádioterapia, chemoterapia, 

príp. imunoterapia) a podporná (symptomatická). 

Chir. th. – najefektívnejšou chir. th. je resekciia pľúc s lymfadenektómiou. Podľa rozsahu a spôsobu 

sa rozlišuje niekoľko typov pľúcnych resekcií: 1. anat. resekčné výkony (pneumonektómia, 

lobektómia, bilobektómia, segmentová resekcia a resekcia pľúc s bronchoplastikou); 2. neanat. 

klinovitá resekcia (vo vybraných prípadoch). Výkon sa uskutočňuje klasickou, dobre prístupnou 

torakotómiou (najčastejšie posterolaterálnou), kt. sa dá pouţiť v kaţdom prípade, al. novšie 

pomocou miniinvazívnej endoskopickej techniky. Sternotómia sprístupňuje vyšetrenie a operáciu 

obidvoch pľúcnych krídel v jednej etape. Pouţíva sa na odstraňovanie obojstranných pľúcnych 

metastáz, ako aj na resekcie pľúc. 

Kombinovaná miniinvazívna metóda umoţňuje anat. resekciu pľúc od lobektómie po pneu-

monektómiu. Pouţíva sa pritom otvorená 8 cm dlhá torakotómia s endoskopickou technikou. Bez 

kamery a svetelného zdroja je nemoţná orientácia v operačnom poli. Metóda je vhodná najmä pre 

nezhubné ochorenia, umoţňuje však dokonalú lymfadenektómiu len pomocou torakoskopie a 

videoasistovanej metódy. Dá sa ňou vykonať aj plošná disekcia mediastínových lymfatických uzlín. 

Lobektómia sa ňou vykonáva len pri periférne uloţených nádoroch. Endoskopická miniinvazívna 

technika sa pri Ca pľúc hodí len na dg. účely. 

O radikálnej operácii sa hovorí, keď sa vykonala kompletne a kuratívne. To sa zistí aţ histol. 

vyšetrením vzorky pľúc a lymfatických uzlín. Za paliatívny sa pokladá výkon uskutočnený menej 

kompletne a menej kuratívne.  



Podľa výsledku histol. vyšetrenia sa rozlišujú 3 typy pľúcnych resekcií pre bronchogénny Ca: 1. 

kompletná resekcia – okraje pľúcneho parenchýmu vrátane bronchu sú vzdialené > 2 cm od nádoru; 

hilové uzliny nie sú nádorovo infiltrované; 2. semikompletná resekcia – vzdialenosť medzi okrajom 

zdravých pľúc a nádorom je < 2 cm a priľahlé lymfatické uzliny sú infiltrované; 3. nekompletná 

resekcia – v okrajoch preparátu sa dokáţe nádor. Ide o nedosta-točne vykonanú operáciu. Takejto 

situácii sa moţno vyhnúť len peroperačnou biopsiou okraja resekovaného bronchui a priľahlého 

pľúcneho tkaniva. 

Operačná mortalita závisí od rozsahu resekcie, veku a celkového stavu pacienta. Pri lobektómii je 1 

aţ 4 %, pri pneumonektómii 5 – 12 %. Operabilných býva však iba 15 – 25 % pacientov. 

Kuratívna resekcia pľúc je indikovaná u pacientov s nemalobunkovým karcinómom v I. a II. štádiu a 

u vybraných pacientov v III. štádiu s nádorom ohraničeným na hemitorax, u kt. je resekcia pľúc ešte 

technicky moţná. 

Absol. kontraindikácie resekcie pľúc sú: 1. vzdialené metastázy do pečene, kostí, CNS a i. 

extratorakálnych orgánov; 2. paréza n. recurrens al. n. phrenicus; 3. infiltrácia ezofágu; 4. sy. hornej 

dutej ţily; 5. Pancoastov nádor s inváziou do steny hrudníka, lýzou rebier al. Hornerovým sy.; 6. 

pretrvávajúci al. recidivujúci malígny pleurálny výpotok; 7. invázia trachey, rozšírenie a fixácia kariny 

pri bifurkácii trachey (obidva nálezy zistené pri brochoskopii); 8. rtg. nález obojstranného zväčšenia 

mediastinálnych lymfatických uzlín; 9. súčasný výskyt závaţného kardiovaskulárneho, hepatálneho 

al. renálneho ochorenia; 10. významne zníţenie kardiopulmonálnych funkcií. 

Relat. kontrandikácie resekcie pľúc sú: 1. vek > 70 r.; 2. lokálna invázia steny hrudníka; 3. 

Pancoastov nádor; 4. pozit. mediastinoskopia; 5. pleurálny výpotok bez pozit. výsledku bioptického 

al. cytol. vyšetrenia. 

Vzhľadom na relat. neskorú dg. sa na operáciu dosáva len ~ 10 % pacientov. U neopero-vaných 

pacientov preţíva 5 r. ~ 30 %, v I. a II. štádiu ~ 50 %. 

Rádioterapia – je indikovaná pred chemoterapiou v prípadoch, kde neprichádza do úvahy chir. 

výkon, a to pri k. b. I. a II. štádia a vo vybraných prípadoch II. štádia bez vzdialených metastáz. Pri 

radikálnej rádioterapii sa aplikuje plná dávka 50 – 60 Gy (5000 – 6000 rad) v priebehu 5 – 6 týţd. do 

chorobného loţiska a mediastína. Paliatívna rádioterapia je indikovaná pri lobárnej al. alaárnej 

atelektáze, dysfágii, sy. hornej dutej ţily, bolestiach vyvolaných prerastaním nádoru na pohrudnicu 

(rebrá, stavce), metastázach do mozgu, recidivujúcom malom hemoptoe a recidíve po chir. th. 

Kontraindikáciou rádioterapie je rozpad nádoru, malígny pleurálny výpotok, masívne hemoptoe, 

celklvý zlý stav chorého, vysoký vek, generalizácia nádoru, aktívna tbc pľúc a útlm hemopoézy. 

Najcitlivejší na rádioterapiu je malobunkový a veľkobunkový Ca, ďalej epidermoidný karcinóm a 

najmenej citlivý je adenokarcinóm. Rok po rádioterapii preţíva asi 25 %, 2 r. 10 % a 5 r. 5 % 

pacientov. Účinnosť rádioterapie moţno zvýšiť prídavnou chemoterapiou. 

Chemoterapia – má len paliatívny. Má byť intermitentná, dlhodobá a kombinovaná. Pouţíva sa pri 

malobunkovom Ca po rádioterapii, u pacientov s pooperačnou reziduálnou chorobou, pri sy. hornej 

dutej ţily a malígnom pleurálnom výpotku. Kontraindikovaní sú pacienti > 75 r., v preterminálnom 

štádiu, pri nezvládnuteľnej infekcii, útlme hemopoézy, hepatopatiách a nefropatiách a keď sa dg. 

nepotvrdila biopticky ani cytologicky. 

 

Pri malobunkovom Ca bronchov sa pouţívajú tieto kombinácie cytostatík: 

ACE: doxorubicín 45 mg/m
2
 i. v. 1. d + cyklofosfamid 1 g/m

2
 i. v. 1. d + etopozid 50 mg/m

2
 i. v. 1. d; cyklus sa 

opakuje po 3 – 4 týţd. 

CAV: cyklofosfamid 1 g/m
2
 i. v. 1. d + doxorubicín 50 mg/m

2
 i. v. 1. d + vinkristín 1,4 mg/m

2
 i. v. 1. d; cyklus sa 

opakuje po 3 týţd. 



CCM: cyklofosfamid 1 g/m
2
 i.v. 1. d + CCNU 100 mg/m

2
 p. o. 1. d + metotrexát 15 mg/m

2
 i. v. 2-krát/týţd.;cyklus 

sa opakuje raz/6týţd. 

CE: karboplatina 300 mg/m
2
 i. v. 1. d + etopozid 100 mg/m

2
 i. v. 1.–3. d; cyklus sa opakuje po 4 týţd. 

CVPM: cyklofosfamid 45 mg/m
2
 i. v. 1. a 8. d + vinkristín 1,4 mg/m

2
 i. v. 1. a 8. d + prokarbazín 100 mg/m

2
 p. o. 

1.–14. d + metotrexát 10 mg/m
2
 p. o. 1., 5., 9. a 13. d. Prestávka v th. je 15. aţ 28. d.  

ICE: ifosfamid 5 g/m
2
 kontinuálnou i.v. infúziou/d + mesna + karboplatina 400 mg/m

2
 i. v. 1. d; cyklus sa 

opakuje po 4 týţd.  

EP: etopozid 120 mg/m2 i. v. 1.–3. d + cisplatina 60 mg/m2 i. v. 1. d; cyklus sa opakuje po 3 týţd. 

ICE: ifosfamid 5 mg/m
2
 kontinuálnou i. v. infúziou/d + mesna + karboplatina 400 mg/m

2
 i. v. 1. d + etopozid 100 

mg/m2 i. v. 1. d; cyklus sa opakuje po 4 týţd. 

Pri nemalobunkovom Ca pľúc sa pouţívajú tieto kombinácie cytostatík: 

MVP: mitomycín C 10 mg/m
2
 i. v. 1. d + vinblastín 6 mg/m

2
 i.v. 1. d + cisplatina 40 mg/m

2
 i. v. 1. d; cyklus sa 

opakuje kaţdé 3 týţd. 

MVP : mitomycín C 10 mg/m
2
 i. v. 1. d + vinblastín 6 mg/m

2
 i. v. 1. d + cisplatina 40 mg/m

2
 i. v. 1. d; cyklus sa 

opakuje kaţdé 3 týţd. 

PE : cisplatina 80 mg/m
2
 i. v. 1. d + etopozid 80 mg/m

2
 i. v. 1. – 3. d; cyklus sa podá raz/3 týţd. 

PP: paklitaxel 135 mg/m
2
 i. v. 1. d v kontinuálnej 3-h infúzii + cisplatina 75 mg/m

2
 i. v. 2. d; cyklus sa opakuje o 

3 týţd.  

PV : cisplatina 120 mg/m
2
 i. v. 1. d + vinblastín 0,2 mg/kg i. v. 1. d; cyklus sa opakuje o 4 týţd. 

VrP : vinorelbín 30 mg/m
2
 i. v/týţd. + cisplatina 20 mg/m

2
 i. v. 1. a 29. d; potom raz/6týţd. 

Vzhľadom na prevaţne nehematol. toxickosť cisplatiny (nefrotoxickosť, GIT, neurotoxickosť, 

obmedzenia u pacientov s niţším výkonnostným stavom) a prevaţne hematol. toxickosť kar-

boplatiny sa nahradzuje platina gemcitabínom s vinorelbínmom. Podáva sa ~ 1000 mg/m
2
 

gemcitabínu  a 25 mg/m
2
 vinorelbínu 1., 8. a 15. d. Sľubné sú inhibítory intracelulárnej kinázovej 

signálnej dráhy a extracelulárnej časti receptora EGFR, kt. zniţujú prioliferačnú aktivitu nádorových 

buniek a urýchľujú ich apoptózu.  

Neoadjuvantná chemoterapia v štádiu IIIA (N2) zlepšuje prognózu (zniţuje mortalitu o 50 %). 

Adjuvantná chemoterapia po operácii v štádiu IIIA a konkomitantná rádiochemoterapia v štádiu IIIB 

zlepšuje dlhodobé 5-r. preţívanie. U pacientov s výkonnostným stavom 2 a vyšších vekových 

skupinách je štandardom monochemoterapia. 

Pri malobunkovom Ca bronchov sa preferuje rádioterapia, po kt. ako fakultatívny postup nasleduje 

aplikácia 8 cyklov chemoterapie v 28-d intervaloch príp. ďalších 4 – 8 cyklov v 56-d intervaloch. 

Pri adenokarcinóme a epidermoidnom Ca bronchov sa paliatívne aplikuje kombinácia TS-160 (4 

mg/m
2
 i. v. 1. a 8. d) + metotrexát (10 mg/m

2
 p. o. 1., 5., 9. a 13. d) + prokarbazín (100 mg/m

2
 p. o. 

1. – 14. d); prestávka je 15. – 28. d. 

Pri sy. hornej dutej ţily sa indikuje chemoterapia pred rádioterapiou. Aplikuje sa TS-160 (3 mg/m
2
 i. 

v. 1., 2. a 3. d) al. cyklofosfamid (600 mg/m
2
 i. v. 1. a 2. d) spolu s hydrokortizónom 2-krát 5 mg i. m. 

a diuretikami. 

Pri malígnom pleurálnom výpotku sa podáva intrapleurálne TS-160 (10 – 12   mg v intervale 7 aţ 14 

d). 

Imunoterapia – reziduálnu chorobu po resekcii pľúc priaznivo ovplyvňuje podávanie BCG. Istý 

antineoplastický účinok sa zistil aj po aplikácii syntetického anthelmintika Levamisolu (2,5 mg/kg 2 d 

po sebe v týţdni), kt. pôsobí pp. ako imunomodulátor.  

Podporná th. je súčasťou chir., th., rádioterapie a chemoterapie, ako aj komplexnej th. komplikácií 

(infekcií, výpotkov, sy. hornej dutej ţily, hemoptoe a respiračnej insuficiencie). 



Päťročné preţitie od stanovenia dg. je asi 10 %, po resekcii 20 – 40 %, resp. pri prognostiky 

najhoršom malobunkovom anaplastickom type 10 – 25 %. 

Karcinómy v oblasti hlavy a krku – zahrňujú Ca pier, ústnej dutiny (jazyk, spodina úsnej dutiny, 

bukálna sliznica, gingíva, tvrdé podnebie, trigonum retrommolare), orofaryngu, nazofaryngu, laryngu 

(Ca glottis, supraglottis a subglottis(, hypofaryngu, nosových a prinosových dutín a Ca slinových 

ţliaz. Vyskytujú sa častejšie u fajčiarov a konzumentov alkoholu.  

Ide o prognosticky nepriaznivé ochorenia postihujúce častejšie muţov (13/10
5
) ako ţeny (7/10

5
). 

Histol. sú to v 90 % prípadov epidermoidné (skvamocelulárne) Ca, zvyšok tvoria najmä 

adenokarcinómy. Asi v 20 % vzniká druhý prim. Ca.  

Najčastejšie príznaky sú ulcerácie al. masy, lokalizovaná al. prenesená bolesť v ústnej dutine, na 

krku al. v uchu, bolestivé al. sťaţené prehltávanie; časté sú mutilácie a rôzne poruchy funkcie. 

Dg. – opiera sa o inšpekciu a palpáciu, dg. sa overuje USG, CT a NMR vyšetrením. Z nádorových 

markerov sa osvedčuje určovanie sérových hodnôt antigénu skvamóznych Ca (SCCA, referenčné 

hodnoty sú 1,9 ng/ml, dg. citlivosť 28 %); na dg. adenokarcinómov je vhodný karcinoembryonálny 

antigén CEA (dg. citlivosť 24 %), na dg. nediferencovaných typov a sledovanie účinnosti ich 

chemoterapie sa odporúča vyšetrovať tkanivový polypeptidový špecifický antigén (TPS, referenčné 

hodnoty sú 140 U/mlm dg. citlivosť 28 %). Špecifickosť uvedených markerov je 90 %. V dg. a dfdg. 

nie sú tieto markery prínosom. Ich vyšetrenie je vhodné pred chir. odstránením prim. nádoru al. do 1 

týţd. po operácii. Zvýšené hodnoty markera svedčia o moţnosti prítomnosti dovtedy neodhalených 

vzdialených metastáz. Markery sa vyšetrujú aj pred začatím a po ukončení rádioterapie, pred 

podaním jednotlivých dávok chemoterapie. Zmeny hodnôt sú citlivým ukazovateľom odpovede 

nádoru na th. U pacientov s predpokladanou remisiou nádoru treba pravidelne sledovať hodnoty 

uvedených markerov s cieľom včas odhaliť progresiu. Prvý rok sa kontrolujú v 1-mes., neskôr v 2-

mes. intervaloch. 

Karcinóm jazyka – carcinoma linguae, je pomerne častá, tvorí asi 20 % všetkých druhov rakovín. 

Postihuje najčastejšie 4. – 6. decéniu, častejšie muţov ako ţeny (4:1). Za prekancerózy sa 

pokladajú dekubitálne vriediky pri kariéznych zuboch, zlých protézach, ďalej leukoplakia (v 10 – 50 

%); fajčiarov je medzi postihnutými 40 %. 

Patol.-anat. ide o c. vychádzajúci z dlaţdicovitého epitelu sliznice al. ţliaz (výnimočne cylindrického 

epitelu), kt. môţe mať charakter porvrchového bradavkovitého zhrubnutia sliznice šíriaceho sa do 

plochy i hĺbky, kt. sa skoro centrálne rozpadáva. Inokedy ide o hlbšie nádorové uzly, spočiatku 

pokryté normálnou sliznicou, nepresných hraníc, skoro zmäknú, prevalia sa a utvoria vred. Vred 

býva kráterovitý, má valovité okraje, hrboľatú, tvrdú, špinavo povlečenú spodinu. Preniká do 

parenchýmu, z jeho brázd sa dajú vytlačiť belavé zátky zrohovateného epitelu. Typicky postihujú 

okraje jazyka, zriedka špičku al. chrbát jazyka, a dlho ostávajú v príslušnej polovici. V ďalšom 

priebehu infiltrát prekročí na okolie, vyvoláva nepohyblivosť, bolesti vyţarujúce do ucha a záhlavia 

neuralgiformného charakteru, bolesti pri hltaní. Časté je krvávanie. Pomerne skoro bývajú 

postihnuté regionálne lymfatické uzliny, sublingválne, submandibulárne, krčné (pozdĺţ v. jugularis, 

najmä vo výške vetvenia a. carotis). Zdurené ţľazy bývajú tvrdé, guľovité, neskôr splývajú, infiltrujú 

okolie, príp. sa prevalia nvaonok. Recidívy nádoru po operácii vychádzajú väčšinou z lymfatických 

uzlín. 

Dg. – stanovuje sa histol. 

Dfdg.: glositídy a vredy iného pôvodu, napr. traumatického (dekubitálne vriediky sa po odstránení 

rýchlo čistia a hoja); leukoplakia, syfilitická guma, tbc., aktinomykóza. 

Th. – spočíva v extirpácii ďaleko v zdravom tkanive a rozsiahlom odstránení lymfatických uzlín a 

aktinoterapii. 



Karcinómy slinných ţliaz – sú mikroskopicky nehomogénnou skupinou malígnych epitelových 

nádorov, najčastejšie ide o cylindromatózne nádory a nádory so zmiešanou mukoepidermoidnou 

stavbou. Cylindromatózny (adenoidno-cystický) Ca (cylindróm) sa často zjavuje aj v malých 

submukoznyţch ţľazách. Môţe sa podobať benígnemu cylindrómu potných ţliaz, má však vlastnosti 

malígneho nádoru. Tvoria ho kribriformné epitelové štruktúry. Je známe jeho perineurálne šírenie do 

okolia. Je citlivý na oţiarovanie, ale napriek tomu dlhé roky progreduje. 

Karcinóm tráviacej rúry – je najčastejšou príčinou úmrtí na Ca; tvorí takmer 1/3 všetkých úmrtí na 

Ca za rok. Najčastejšou lokalizáciou n. vnútorných orgánov je Ca hrubého čreva a konečníka, 

potom nasleduje Ca pankreasu a ţalúdka. Po nich prichádza Ca pečene a ţlčníka a nakoniec Ca 

ţalúdka. Ca tenkého čreva je pomerne zriedkavá. Najčastejším druhom Ca GIT je adenokarcinóm s 

výnimkou Ca jazyka, paţeráka a anusu, kt. bývajú dlaţdicovitého typu. 

Karcinóm paţeráka – carcinoma oesophagi, tvorí asi 5 % všetkých zhubných nádorov a asi 20 % 

zhubných nádorov GIT. Vyskytuje sa najmä v 6. – 8. decéniu, častejšie postihuje muţov ako ţeny 

(aţ 10:1). Kritickým miestom sú fyziol. zúţenia, najmä oblasť kardie. Častejšie postihuje dolnú 

polovicuu paţeráka. Predisponujúcim faktorom je akékoľvek chron. dráţdenie (alkohol, fajčenie), 

jazvenie a striktúry po poleptaniach, chron. ezofagitída a vredy paţeráka, divertikuly, hiátová hernia, 

za prekancerózy sa pokladá aj ektopická ţalúdková sliznica, leukoplakia, Plummerov-Winsonov sy. 

(postkrinoidný karcinóm), keratoma palmare et papillare hereditarium, sklerodermia a 

brachyezofágus. Lokálne účinné môţu byť niekt. karcinogény (nitrozamíny). 

Patol.-anat. ide z 90 % o keratinizujúci al. nediferencovaný karcinóm z dlaţdicovitého epitelu, 

zriedka o adenokarcinóm vychádzajúci zo ţliazok sliznice paţeráka al. heterotopickej ţalúdkovej 

sliznice (v dolnej tretine paţeráka), adenoidno-cystický a nediferencovaný malobunkový karcinóm. 

Rast nádoru môţe byť exofytický (polypózny), ulcerózny, častejšie však infiltratívny. Exofytická 

forma rýchlejšie upcháva priesvit paţeráka a zapríčiňuje dysfágiu. Nádor sa javí ako hrboľatý, 

karfiolu podobný útvar, často s nekrózami. Infiltratívny rast s difúznym kontinuálnym šírením 

predovšetkým pozdĺţ steny paţeráka má za následok premenu paţeráka v postihnutých miestach 

na rigidnú rúru a zúţenie jeho priesvitu. Ulcerózny karcinóm sa šíri viac do hĺbky, býva zriedkavejší, 

najčastejšie v dlných úsekoch paţeráka. Neskôr nádor prerastá do mediastína a okolitých orgánov. 

Metastazuje do krčných, retrosternálnych a mediastinálnych lymfatických uzlín, hematogénne do 

pečene, pleury, pľúc a kostí, zriedka aj do iných orgánov. 

Klinický obraz – je spočiatku necharakteristický, závisí od lokalizácie, rozsahu a formy rastu nádoru. 

Vedúcimi príznakmi sú dysfágia a chudnutie, netypické tlakové bolesti za sternom nezávislé od 

jedenia, čo je prejavom uţ pokročilého šťádia, podobne ako príznaky stenózy. Pri lokalizácii v hornej 

tretine paţeráka sa dostavuje regurgitácia potravy, dráţdivý kašeľ, horná dysfágia a dyspnoe al. 

chrapot (následkom parézy n. recurrens) a pseudohypersalivácia (neschopnosť prehltať sliny) K 

neskorým príznakom patrí úbytok tel. hmotnosti, slabosť, retrosternálne bolesti a krčná 

lymfadenopatia. Pri šírení sa nádoru do mediastína môţe vzniknúť periezofagová flegmóna al. 

ezofágotracheálne fistuly s pneumóniou. Kachexia a metastázy urýchľujú letálny koniec. Anamnéza 

ťaţkostí pri stanovení dg. býva 4 – 7-mes.  

Dg. – opiera sa o rtg vyšetrenie paţeráka s kontrastnou látkou; typické sú nepravidelné kontúry v 

oblasti zúţeného paţeráka s prerušením krkiev, dilatáciou paţeráka nad stenózou, výpady 

kontrastnej náplne, rigidita stien paţeráka, dislokácia paţeráka. Dg. potvrdí endoskopia s biopsiou 

(riziko perforácie). Izotopová dg. spočíva v podaní rádioaktívneho fosforu i. v., kt. vychytávajú 

metabolicky aktívnejšie malígne. K dg. prispieva aj CT mediastína, príp. mediastinoskopia a 

bronchoskopia. 

Dfdg. – treba vylúčiť achaláziu, striktúry paţeráka, sklerodermiu, refluxnú ezofagitídu, divertikul 

paţeráka, vysoký karcinóm ţalúdka vychádzajúci z kardie. 



Th. – pri Ca v hornej tretine sa vykonáva radikálna resekcia paţeráka s odstránením hltana a hrtana 

a nahradením paţeráka. Pri lokalizácii v strednej a dolnej tretine abdominotorakálna resekcia 

paţeráka al. transmediastinálna disekcia ezofágu. Chir. th. sa kombinuje s rtg. oţiarením, najlepšie 

pred výkonom i po ňom. V prípade komplikácií a pri metastázach prichádza do úvahy len paliatívna 

aktinoterapia. Pri karcinómoch z dlaţdicovitého epitelu je aktinoterapia účinnejšia. Pri stenóze 

paţeráka sa zavádza Celestinov al. Häringov tubus, príp. utvorí Wistelova fistula. Priemerné 5-r. 

preţitie po kuratívnom chir. zákroku je asi 15 %, pri paliatívnej th. asi 6 mes. 

 

Kombinácie cytostatík pri karcinóme paţeráka: 

DDP + 5-FU (štandardná prvolíniová chemoterapia): cisplatina 20 mg/m
2
 i. v./d 5-krát + 5-

fluorouracil 1 g/m
2
 i. v./d 4–5-krát; cyklus sa aplikuje v 3 – 4-týţd. intervaloch 

DDP + 5 FU + RT (predoperačná rádiochemoterapia): cisplatina 75 mg/m
2
 i. v. 1. a 29. d + 5-

fluorouracil 1 g/m
2
 i. v. 1.–4. a 29. – 32. d + rádioterapia 2,5 Gy,5 d/týţd, spolu 4 týţd. 

Mitomycín C 10 mg/m
2
 i. v. 1. d raz/4 týţd. + hydrokortizón 100 mg i. v. pred mitomycínom 

(druholíniová th.), raz za 4 týţd. 

Paklitaxel 175 – 225 mg/m
2
 i. v. raz/3 týţd. 

Karcinóm ţalúdka – carcinoma ventriculi, je najčastejším rakovinových ochorením (30 – 50 %). 

Tvorí aţ 98 % zo všetkých malígnych nádorov ţalúdka. Vyskytuje sa prevaţne u muţov (pomer 

muţov k ţenám je 3 – 4:2), najmä v 5. a 6. decéniu. Patrí k najčastejším druhom karcinómu. Jeho 

incidencia však regionálne kolíše. V záp. Európe a USA klesla letalita z 51/10
5
 r. 1950 na 28,5/10

5
 r. 

1981, v Japonsku, kde má najvyššiu mortalitu, má stúpajúci trend.  

Etiológia Ca ţalúdka je nezáma. V jeho patogenéze sa pripisuje úloha niekt. exogénnym noxám a 

→karcinogénom (napr. nitrózamínom). Za prekancerózu sa pokladá chron. atrofická gastritída a 

gastritída s hraničnými zmenami (angl. borderline lesions). Zvýšené riziko vzniku Ca ţalúdka je pri 

ţalúdkovom vrede, po Billrothovej resekcii ţalúdka II, hyperplaziogénnych polypoch ţalúdka a 

achylia gastrica. 

Patol.-anatómia – Ca ţalúdka býva lokalizovaný najmä v antre a pylorickej oblasti (50 – 80 %), 

zriedkavejšie v oblasti kardie (10 aţ 20 %) a na malej kurvatúre tela (10 – 20 %); veľmi zriedka vo 

funde a na veľkej kurvatúre. Vyskytuje sa najmä v týchto mikroskopických formách: 1. carcinoma 

planum; 2. carcinoma polyposum; 3. carcinoma patenaeforme; 4. carcinoma scirrhosum. 

Z praktického hľadiska je najvýhodnejšia 

Borrmannova klasifikácia:  1. polypoidný a 

hubotvitý typ (3 % prípadov) – je 

neostréoohraničený, bez ulcerácie, vyrastá zo 

sliznice do priesvitu ţalúdka, okolitá sliznica 

býva atrofická, päťročné preţitie je asi 30 %. 

2. ulcerózny, ohraničene miskovitý typ (18 %) 

– má ostré okraje a minimálnu infiltráciu po 

okrajoch al. spodine. Valy okolo vredu môţu 

byť hladké, častejšie však uzlovité s plochými 

eróziami. Tvorí asi v 18 % c. v.; prognóza je 

lepšia ako pri polypoidnom karcinóme. 3. 

ulcerózny a infiltratívny typ (16 %) – je neostro ohraničený, okraje splývajú s priľahlkou sliznicou, spodina i 

ďalšie okolie je infiltrované. Prognóza je horšia ako pri prvých dvoch typoch. 4. difúzne infiltrujúci, príp. 

rôsolovitý karcinóm – bez zjavného ohraničenia, niekedy je infiltrovaný celý ţalúdok. Histol. sa javí najčastejšie 

ako tubulárny ţľazový karcinóm, obyčajne jednoduchý al. medulárny. Gelatinózny karcinóm sa skladá z 

typických prstencovitých buniek, kt. plávajú v hlienových masách. Skirhus máva charakter disociovaného 



karcinómu. Niţšie diferencované karcinómy bývajú solídne. Inokedy má c. v. ráz diferencovaného, ale 

deštruujúceho adenómu. 

Ca ţalúdka sa môţe šíriť per continuitatem a postihovať okolité orgány, ako dvanástnik, pankreas, 

pečeň, ţlčové cesty, paţerák, hrubé črevo atď. Prostredníctvom lymfatických ciest preniká do 

perigastrických, príp. aj do paraaortálnych brušných a supraklavikulárnych uzlín (Virchowova-

Troisierova uzlina). Ako prvé bývajú postihnuté regionálne lymfatické uzliny, niekedy s obštrukčným 

ikterom a dilatáciou ţlčníka z tlaku na uzliny na ţlčovod (Courvoisierov príznak). Krvnou cestou 

metastazuje c. v. najmä do pečene cestou v. portae, kostí, mozgu a vaječníkov. Metastázy niekedy 

tvorí celkom malý nádor. V neskoršom štádiu môţu sek. nádorové loţiská v pečeni dosiahnuť 

obrovské rozmery, takţe pečeň váţi >10 kg. Kostné metastázy sú osteolytické a môţu zapríčiniť 

patol. fraktúry. Pri disociovanej forme sa neraz vyvíja karcinóza kostnej drene spojená s 

hypochrómnou makrocytovou anémiou al. sy. myelofibrózy. C. v. často prerastá na serózu ţalúdka 

a neskôr diseminuje po celom peritóneu (carcinosis peritonei). U ţien, najmä v období menarche, 

múţe nastať implantácia nádoru v jednom al. 

obidvoch ováriách. Pri malom východiskovom 

nádore v ţalúdku môţe imponovať ovariálna 

metastáza ako pri. nádor (Krukenbergov 

nádor). 

Vo vývoji c. v. moţno rozoznať tieto štádiá: 1. 

včasné štádium (mikrokarcinóm, povrchový 

karcinóm, angl. early gastric cancer), nádor 

vychádzajúci zo ţalúdkovej sliznice infiltrujúci 

submukózu, nie však muscularis propria, asi v 

10 % prípadov multicentrický a asi v 20 % 

vykazuje uţ lymfogénne metastázy; 2. 

makroskopicky zistiteľný nádor (Borrmannova 

klasifikácia); 3. TNM-systém.   

 

 

I. Vyklenutá forma 

II. Povrchová forma      IIa vyvýšená 

    IIb plochá 

       IIc vklesnutá 

III. Vyhĺbená   III + IIc 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

TNM*-klasifikácia rakoviny ţalúdka (podľa Union internationale centre le cancer, UICC)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

T1 Nádor obmedzený na sliznicu a submukózu 

T2 Infiltrácia serózy  

T3 Infiltrácia susedných orgánov 

T4 Šírenie nádoru sa nedá určiť 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

N1  Postihnutie lymfatických uzlín vo vzdalenosti <3 cm od nádoru pozdĺţ veľkej a malej kurvatúry 

N2 Postihnutie lymfartických uzlín vzdialených od nádoru >3 cm pozdĺţ veľkej a malej kurvatúry, aa.  

              gastricae, a. splenica, a. hepatica communis a truncus coeliacus 

N3 Postihnutie paraaortálnych, hepatoduodenálnych, príp. iných intraabdominálnych lymfatických uzlín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*T – tumor, N – nodulus, M – metastase 

Klinický obraz Ca ţalúdka – je necharakteristický. Príznaky sa zväčša dostavujú náhle a majú krátke 

predchorobie. Pri dlhom predchorobí (asi 20 % prípadov) sú v anamnéze prekancerózne stavy. 



Symptomatológia závisí od typu nádoru, jeho veľkosti a lokalizácie. Niekedy však prebieha 

ochorenie asymptomaticky. Včasným príznakom môţu byť migrujúce tromboflebitídy. Najčastejšie 

bývajú prítomné pocity tlaku, plnosti ţalúdka, najmä po jedení. Pacienti nemajú chuť do jedenia, 

pociťujú najmä odpor k mäsu. Pri nádoroch v oblasti kardie al. pyloroantrálnej oblasti býva dysfágia, 

nauzea a vracanie, príp. retrosternálne a epigastrické bolesti. Môţe sa pridruţiť horúčka a krvácanie 

zo ţalúdka. Konštantným príznakom je chudnutie, zníţená býva výkonnosť, zvýšená únava, slabosť 

a zmeny psychiky. 

Asi v 1/3 prípadov sa dá palpačne zistiť hmatateľná rezistencia v epigastriu, niekedy metastá-zy v 

pečeni, ľavej pazuchovej jame, nad ľavým kľúčikom (Virchowova-Troisierova uzlina) al. v pupku 

(dajú sa znázorniť pomocou sonografie, gamagrafiou al. CT). Dôleţité je indagačné vyšetrenie a u 

ţien gynekol. vyšetrenie. 

Ku komplikáciám Ca ţalúdka patria: 1. Stenóza pyloru, prispieva k rozvoju kachexie. 2. Krvácanie z 

drobných ciev rozpadávajúceho sa nádoru sa spája s melénou. Arózia väčšej cievy nebýva taká 

častá ako pri ţalúdkovom vrede. 3. Perforácia rozpadávajúce sa nádoru du peritoneálnej dutiny s 

hnisavou peritonitídou. 4. Peritonitída sa môţe vyvinúť aj bez dokázateľnej perforácie vycestovaním 

baktérií z vredovitého karcinómu na serózu ţalúdka. 5. Fistuly medzi ţalúdkom a okolitými orgánmi, 

najmä hrubým črevom vznikajúce prerastaním nádoru do okolia a rozpadom v nádorových zrastoch. 

Dg. Ca ţalúdka – stanovuje sa pomocou rtg. (pasáţ), gastroskopie s biopsiou. Na predoperačné 

určenie štádia je vhodná sonografia, príp. CT. Niekedy sa k dg. dospeje len probatórnou 

laparotómiou. Pri rtg. vyšetrení sa zisťuje neporavidelný reliéf ţalúdka, rigidita steny a útlm 

peristaltiky, zmeny usporioadania a tvaru ţalúdkových krkiev, vredové čapy a výpady v ná-plni 

(mínus defekty). Pri difúzne infiltrujúcom skirhotickom karcinóme sa pozoruje ţalúdok vo forme 

úzkej rigidnej rúry bez krkiev. cez kt. kontrastná látka voľne preteká. Moţno zistiť stenózu pyloru, 

príp. deformáciu kardie. Rtg. nález spresňuje gastroskopia s bioptickým vyšetrením. 

V stolici býva pozit. nález okultného krvácania a v krvnom obraze mikrocytová, hypochrómna 

málokrvnosť; sedimentácia krviniek je často zrýchlená. Väčšina pacientov má achlórhydriu.  

K dg. prispieva aj pozit. nález nádorových markerov. Zvýšené hodnoty karcinoembryonálneho 

antigénu (CEA) sa zisťujú asi v 25 % c. v. ohraničených na ţalúdok a vo vyše 50 % prípadov so 

vzdialenými metastázami; len čiastočne korelujú s ich rozsahom. Hodnoty > 50 ng/ml sú prejavom 

pokročilého ochorenia, príp. pečeňových metastáz. Asi v 80 % prípadov nastáva po účinnej 

chemoterapii al. aktinoterapii k výraznému poklesu, pri ich neúčinnosti sa však zvyšujú len v 50 % 

prípadov. Asi v polovici prípadov sa zisťujú zvýšené hodnoty CEA aj v ţalúdkovej šťave. 

Citlivejším markerom k. ţ. ako CEA je tkanivový polypeptidový antigén (TPA). Zvýšené hoidnoty 

produkujú aţ 40 % metastazujúcich nádorov. Súčasné stanovenie CEA umoţňuje odhaliť vzdialené 

metastázy aţ 75 %. 

Vysokú dg. citlivosť má CA 72-4, kt. zvýšené hodnoty sa zisťujú aţ v 75 % c. v. a jeho hodnoty 

korelujú s rozsahom nádoru. 

Pri epidermoidných c. v. bývajú asi v 35 % zvýšené hodnoty antigénu skvamóznych karcinómov 

(SCCA). 

Vyššiu dg. citlivosť má CA 19-9 (48 %, ref. h. 55 U/ml), vhodný najmä na sledovanie nedife-

rencovaných nádorov, a najmä CA 72-4 (63 %, ref. h. 6,6 U/ml, dg), vhodný na sledovanie najmä 

diferencovaných nádorov, pričom ich hodnoty korelujú s rozsahom nádoru. Špecifickosť uvedených 

markerov je 90 %. Pri epidermoidných Ca ţalúdka bývajú asi v 35 % zvýšené hodnoty antigénu 

skvamóznych karcinómov (SCCA). V dg. a skríningu Ca ţalúdka však nie sú tieto markery 

prínosom. Majú sa vyšetriť vţdy pred chir. výkonom al. do 10 d po ňom. Zvýšené hodnoty markerov 

sú prejavom pokročilého štádia a sú indikáciou na pátranie po metastázach. Vyšetrujú sa aj pred 



rádioterapiou a chemoterapiou a po nich. U pacientov s predpokladanou remisiou sa vyšetrujú 1. r. v 

mesačných, neskôr v 2-mes. intervaloch. 

Dfdg. Ca ţalúdka – ţalúdkový vred, erozívna gastritída, benígne nádory ţalúdka, gastritída, 

Ménétrierov sy., polypy ţalúdka. 

Th. Ca ţalúdka – je chir.; kontraindikáciu predstavujú inoperabilné prípady rozsiahlych nádorov s 

mnohopočetnými metastázami. V závislosti od lokalizácie a štádia nádoru sa vykonáva gastrektómia 

al. totálna resekcia ţalúdka (resekcia en bloc); pri dysfágii, stenóze kardie al. pyloru s prekáţkou 

ţalúdkovej pasáţe moţno vykonať implantáciu plastickej trubice (celestínová al. Häringova trubica), 

príp. nasadenie Witzelovej fistuly. Po chir. th. z pacientov I. štádia preţíva 5 r. asi 80 – 85 %, v II. 

šádiu asi 50 %a v III. štádiu 15 %. Paliatívne operácie u pacientov s enteresekovateľným Ca 

predlţujú preţitie a zlepšujú kvalitu ţivota. 

Ca ţalúdka je vo všeobecnosti málo citlivý na oţiarenie. Niekedy sa aplikuje v kombinácii 

s chemoterapiou pri lokálne pokročilých Ca. 

Chemoterapia je paliatívna th. pri pokročilom Ca. Indikjuje sa aj pred operáciou (neoadjuvantná th.), 

zriedkavo ako adjuvantná th. po potenciálne kuratívnej resekcii. Cytostatiká s dokázanou účinnosťou 

pri Ca ţalúdka sú: cisplatina, doxorubicín, epirubicín, 5-fluorouracil, metotrexát, mitomycín C. a 

paklitaxel. Monoterapia sa prakticky neaplikuje, štandardné kombinácie sú ELF, FAM, FAMTX, 

Cunninghamova schéma al. kombinácia FAM. U pacientov, kt. netolerujú intenzívnejšiu th. sa 

niekedy dosiahne paliatívny účinok po kombinácii 5-fluorouracilu s leukovorínom. Kombinácia EAP 

sa pouţíva menej často pre výraznú imunosupresiu. Kompletná remisia sa dosiahne v 5 – 15 % 

pacientov, celkové % remisií dosahuje 36 – 55 %, medián preţitia od začiatku chemoterapie je 7 aţ 

11 mes. Adjuvantná th. obyčajne nepredlţuje preţitie, neoadjuvantná th. však môţe indukovať 

remisiu u pacientov s lokálne pokročilým nádorom, u kt. sa po chemoterapii moţno pokúsiť o 

kuratívnu radikálnu operačnú th. 

 

Kombinácie cytostatík pri karcinóme ţalúdka 

Cunninghamova schéma: 5-fluorouracil 200 mg/m
2
 i. v. kontinuálne počas 21 týţd. + cisplatina 60 mg/m

2
 i. v. + 

epirubicín 50 mg/m
2
 i. v.; cisplatina a epirubicín sa podajú raz/3 týţd.  

EAP: docorubicín 20 mg/m
2
 i. v. 1. a 7. d + cisplatina 40 mg/m

2
 i. v. 2. a 8. d + etopozid 120 mg/m

2
 4. – 6. d; 

cyklus sa podá raz/4 týţd. 

EFP: etopozid 80 mg/m
2
 i. v. 3. a 5. d + 5-fluorouracil 900 mg/m

2
 v kontinuálnej infúzii 1. aţ 5. d + cisplatina 20 

mg 20 mg/m
2
 i. v. 1. – 5. d; cyklus a podá raz/4 týţd. 

ELF: etopozid 120 mg/m
2
 i. v. 1. – 3. d + leukovorín 300 mg/m

2
 i. v. 1. – 3. d 

FAM: 5-fluorouracil 600 mg/m
2
 i. v. 1., 8., 29. a 36. d + doxorubicín 30 mg/m

2
 i. v. 1. a 29. d 

FAMTX: metotrexát 1,5 g/m
2
 i. v. 1. d + 5-fluorouracil 1,5 g/m

2
 1 h po metotrexáte + leukovorín 15 mg/m

2
 p. o. 

kaţdých 6 h počas 48 h; cyklus sa podá raz/4 týţd. 

FAP: 5-fluorouracil 300 mg/m
2
 i. v. 1. – 5. d + doxorubicín 50 mg/m

2
 i. v. 1. d + cisplatina 60 mg/m

2
 i. v. 1. d; 

cyklus sa opakuje raz/5 týţd. 

5-FU + leukovorín: 5-fluorouracil 370 – 425 mg/m
2
 i. v. 1–-5. d + leukovorín 20 mg i. v. 1. aţ 5. d; cyklus sa 

opakuje raz/4 týţd. 

Karcinóm hrubého čreva – carcinoma colonis, býva pomerne častý, v tenkom čreve je zriedkavý. 

Postihuje najmä rektum, ďalej flexura sigmoidea a cékum. Vyskytuje sa u starších osôb, najmä v 6. 

a 7. decéniu. Incidencia Ca čreva je 33/10
5
 a konečníka 18/10

5
. Pri včasnom odhalení je prognóza 

priaznivá.  

Morfol. sa podobá Ca ţalúdka. Vyskytuje sa vo forme carcinoma polyposum, planum et scirrhosum 

(s tendenciou cirkulárneho šírenia vyúsťujúceho do stenózy čreva) a carcinoma gelatinosum. 

Mikroskopická stavba vykazuje obrazy všetkých variantov Ca z cylindrických buniek 



(adenomatózny, solídny a difúzny Ca). Skirhus tu býva častejší ako medulárna forma. Celkove 

prevládajú stredne a dobre diferencované adenokarcinómy. 

Komplikácie Ca hrubého čreva.: 1. stenóza čreva, príp. úplný obštrukčný ileus; 2. exulcerácia s príp. 

3. krvácaním následkom nahlodania ciev a 4. perforáciou s následnou sterkorálnou peritonitídou. 5. 

Tvorba sterkorálnych fistúl, najmä pri karcinóme rekta, kt. prerastá do močového mechúra, vagíny 

ap. 

Metastázy môţu vznikať v lymfatických uzlinách (mezenteriálnych, paraaortálnych), niekedy sa šíri 

do ductus thoracicus, hematogénne v pečeni. Často nastáva diseminácia na peritóneum. Ojedinele 

vznikajú metastázy v ováriách analogické Krukebergovmu Ca ţalúdkového pôvodu.  

Dg. – spočíva na irigografii, endoskopii a CT. 

Karcinóm konečníka (kolorektálny Ca)  – carcinoma recti, sa vyskytuje u obidvoch pohlaví, 

najčastejšie vo veku 50 – 70 r. Asi 70 – 90 % kolorektálnych Ca postihujú distálny úsek hrubého 

čreva a rektum. R. 2000 sa u nás dg. 2734 prípadov a zomrelo 1671 osôb. U ţien je po Ca prsníka, 

u muţov po Ca prostate a pľúc najčastejšou malignitou. Ca hrubého čreva je 2,4-krát častejšia ako 

Ca rekta. Medián veku pri stanovení dg. je 74 r. Jeho incidencia stúpa a posúva sa do niţšieho 

veku. 

V etiológii majú úlohu gen. a peristatické faktory, najmä ţivotný štýl a stravovacie návyky. 

Protektívny vplyv máá vláknina, vápnik telesná aktivita, vitamín A, C a E, selén. Karcinogénny 

účinok majú ţivočíšne tuky, nadbytok energie a červeného mäsa, karcinogény v potrave a ţlčové 

kys. Vápnik tlmí proliferačné deje črevného epitelu a inaktivuje karcinogény tvorbou nerozp. mydiel 

v črevnom priesvite. 

Ca recti sa vyvíja často z adenomatózneho al. vilózneho polypu čreva; jednotlivé formy polyupózy 

čreva sa pokladajú za prekanzcerózu. Histol. ide o adenokarcinóm (~ 90 %), koloidný Ca (~ 10 %), 

zriedka Ca z dlaţdicového epitelu (v análnej oblasti) a i. Lymfogénne metastazy sú pomerne 

neskoré a závisia od lokalizácie; nádory z hornej tretiny rekta metastazujú do mezentéria, zo 

strednej tretiny aj do panvových uzlín, z dolnej tretiny aj do slabinových. Hematogénne metastázy sa 

uskutočňujú portálnym obehom, najmä do pečene, neskôr do pľúc a kostry; nízko uloţené nádory 

metastazujú cestou v. cava caud. do pľúc. Štádiá Ca rekta sa klasifikujú podľa Dukesa (→Dukesova 

klasifikácia kolorektálnych Ca). 

Klinický obraz Ca rekta – charakterizuje prímes krvi a hlienu v stolici, nepravidelnosti 

vyprázdňovania stolice (zápcha, hnačky), meteorizmus, flatulencia, pocity tlakuv oblasti panvového 

dna, neskôr anémia, chudnutie; okrem okultného krvácania sa môţe vyskytnúť masívne krvácanie. 

Ca rekta môţe infiltrovať močový mechúr a pošvu (s fistulou). 

Dg. Ca rekta – v symptomatickom štádiu sa vyšetrenia indikujú na základe príznakov, ako je 

krvácanie, obštrukcia, perforácia. Dg. sa opiera o dôkaz okultného krvácania v stolici, rektálne 

vyšetrenie (hmatateľný býva nádor asi v 1/3 prípadov), rektoskopiu (rektosigmoidoskopiu, resp. 

kolonoskopiu s biopsiou), rtg vyšetrenie po aplikácii kontrastnej látky (irigo-grafia). 

V stagingu kolorektálneho Ca majú zásadný význam rádiologickézobrazovacie metódy (CT, NMR), 

pri Ca rekta transrektálna sonografia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Štádiá kolorektálneho Ca podľa TNM a Astlerovej-Collinsovej modifikácie Dukesovej klasifikácie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 TNM    Dukesova klasifikácia           5-r. preţitie  (%) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Šírenie nádoru 

I   (T1–2, N0, M0)         A – len v sliznici         95 

             B1      85 – 90 



II (T3–4, N0, M0)          B2mi – mikroskopicky cez stenu  60 – 70 

             B2ma makroskpicky cez stenu      50 

             B3 infiltruje priľahlé štruktúry 

Pozit. lymfatické uzliny 

III (T2, N1–2, M0) 

     (T3, N1–2, M0)        C1 len v stene čreva  

     (T3, N1–2, M0)        C2mi mikroskopicky cez stenu  40 – 50 

           C2ma makroskopicky cez stenu  15 – 25 

IV (kaţdé T a N, M1)   C3 infiltruje priľahlé štruktúry   10 – 20 

            D vzdialené metastázy      < 5 % 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––– 

Z nádorových markerov sa pri kolorektálnom Ca vyšetruje karcinoembryonálny antigén (CEA), 

tkanivový polypeptidový špecifický antigén (TPS) a CA 19-9. Ich špecifickosť je 90 %.  

Zvýšené sérové hodnoty CEA sa vyskytujú asi v 55 % neliečených pacientov (v začiatočných 

štádiách v 20 – 30 %, v pokročilých štádiách so vzdialenými metastázami aţ v 80 %) a obyčajne 

korelujú s rozsahom nádoru. Pri nediferencovaných formách sa aj v pokročilom štádiu môţu zistiť 

normálne hodnoty asi v 1/4 pacientov. Hodnoty > 25 ng/ml sa zisťujú len asi v 10 % pacientov so 

začiatočnými formami, sú však prejavom vzdialených metastáz aţ v 60 % pacientov. Na včasnú dg. 

sa CEA nehodí a len zriedka stúpajú jeho hodnoty stúpajú vo včasných štádiách. Pri ulceróznej 

kolitíde a vilóznych adenómoch (pokladaných za prekancerózu) sa nepotvrdila korelácia medzi ich 

hodnoami a stupňom dysplázie epidtelu. Vyšetrenie CEA pred th. je uţitočným prognostickým 

ukazobvateľom. Recidíva ochorenia v priebehu 1. r. po operácii sa vyskytuje v 30 %. Monitorovanie 

CEA (1. r. v 2-mes., ďalšie r. v 3-mes. intervaloch) je vhodné najmä pri hodnotení účinnosti th. a vo 

včasnej dg. recidív, a to predtým, neţ sa zistia pomocou zobrazovacích metód. Jeho hodnoty sa 

upravujú 1–3 týţd. po chir. výkone vo vyše 70 % pacientov. Pri vzostupe hodnôt CEA v sére o 30 aţ 

40 % oproti východiskovej hodnote treba vyšetrenie do mesiaca zopakovať a pri potvrdení vzostupu 

pátrať po metastázach; 3 – 4 stúpajúce hodnoty CEA sa pokladajú za indikáciu na korekčnú 

operáciu (angl. second look). Vzostup hodnôt CEA o > 40 % sa pokladajú za prejav pokročilého 

nádoru s malou pp. radikálnej operability. CEA sa však pokladá za málo citlivý marker počiatočných 

štádií Ca. 

Zvýšené sérové hodnotyTPS (referenčné hodnoty 143 U/ml) majú dg. citlivosť 50 % a dobre korelujú 

s rozsahom nádoru; zvýšené hodnoty sú nepriaznivým ukazovateľom prognózy. 

Sérové hodnoty CA 19-9 (referenčné hodnoty 26 U/ml, dg. citlivosť 60 %) bývajú zvýšené najmä pri 

diferencovaných Ca. Súčasné vyšetrenie CEA umoţňuje záchyt aţ 70 % prípadov, čo znamená 

nepatrný prínos tohto markera pre jeho dg. 

Vyšetrenie CEA a CA 19-9 v sére je indikované pri podozrení na kolorektálny Ca. Ich zvýšené 

hodnoty svedčia o moţnosti adenokarcinómu. Vyšetrenie CEA, CA 19-9 a TPS pred operáciou a 14 

d po nej informuje o rozsahu nádoru. Pri ich výraznejšie zvýšených hodnotách treba myslieť na 

pokročilejšie klin. štádium a pátrať po metastázach. Markery vyšetrené pred th. a po nej poskytuje 

informácie o jej účinnosti. Ich sledovanie počas remisie umoţňuje včas detegovať progresiu. V 

priebehu 1. r. remisie sa odporúča vyšetrovať markery v 1-mes., v priebehu 

prvých 5 r. remisie v 2-mes., neskôr v 3-mes. intervaloch. 

 

Obr. Karcinóm rekta. 1 – stenotizujúci karcinóm; 2 – ulcerózny karcinóm; 3 – 

vilózny karcinóm; 4 – polypoidný karcinóm; 5 – 7 – sesilné adenomatózne polypy; 8 

– stopkatý adenomatózny polyp; 9 – vnútorné hemoroidy 

 



Th. Ca rekta – základom je chir. th. Chemoterapia je indikovaná u pacientov, s recidívou po chir. th. 

vo forme lokálnej recidívy, resp,. vzdialených metastáza (1/3 prípadov) a u pacientov, kt. majú uţ 

v čase dg. metastázy. Prichádza teda do úvahy takmer v 2/3 prípadov; ako jediná th. modalita je 

indikovaná pri diseminovanej forme ochorenia. Prvý ju aplikoval Heidelberger r. 1957, kt. zistil 

zvýšenú utilizáciu uracilu v bunkách nádoru (prekurzor RNA a DNA). Účiným antimetabolitom sa 

ukázal 5-fluorouracil (5-FU). Pri monoterapii sa však dosahovalo zlepšenie len v 10 % prípadoch, pri 

pouţití modulátorov 5-FU a podávaní v infúzii v 2-ná-sobnom počte prípadov. K modulátorom patrí 

cisplatina, dipyridamol, interferón, leukovorín, metotrexát, PALA, trimetrexát a i. Lokálna aplikácia 5-

FU vychádzala z poznatku, ţe vyše ½ pacientov má pečeňové metastázy (2/3 pacientov nemá 

extrahepatálnu chorobu). Lokálna (re-gionálna) chemoterapia (i. a., intrahepatálna th.) sa 

odôvodňovala existenciou duálneho krv-ného zásobovania pečene, nízkou účinnosťou systémovej 

chemoterapie a častým postihnutím pečene. Po aplikácii F-FU sa dosahovalo zlepšenie v 15 – 50 

%, po floxuridíne v 15 – 80 % prípadov.  

 

Kombinácia cytostatík pri kolorektálnom karcinóme: 

• 1. línia štandardnej chemoterapiepri pokročilom nádore – kalciumleukovorín 50 mg i. v. v 2-h i. v. infúzii, po 1 

h sa podá 5 fluorouracil 425 mg/m
2
 i. v. a dokončí sa infúzia kalciumleukovorínu. Táto kombinácia sa podá 

počas 5 d raz/5 týţd. al. raz/týţd. 6-krát s 1-týţd. prestávkou. Th. sa podáva do progresie 

• 5-FU kontinuálna infúzia – 5-fluorouracil 300 mg/m
2
 i. v. v kontinuálnej infúzii katétrom do v. subclavia denne 

počas 6 týţd; ďalší cyklus sa podá po 1 – 2-týţd. prestávke; v th. sa pokračuje do progresie 

• Mitomycín C – 10 – 15 mg/m
2
 i. v. predtým hydrokortizón 100 mg i. v. raz/4 – 6 týţd, (pri relapse) 

• Štandardná adjuvantná chemoterapia – kalciumleukovorín 50 mg i. v. v 2-h i. v. infúzii, po 1 h sa podá 5-

fluorouracil 425 mg/m
2
 i. v. a dokončí infúzia kalciumleukovorínu; táto kombinácia sa aplikuje 1. – 5. d raz/4 

týţd. al. týţdenne 6-krát s 1-týţd. prestávkou po 6 dávke; adjuvantná th. trvá 1 r. 

• 5-FU + levamizol (adjuvantná th.) – 5-fluorouracil 450 mg/m2 i. v. 1. – 5. d po 23 d rovnaká dávka raz/týţd. 

počas 48 týţd, + levamizol 50 mg p. o. kaţdých 8 h denne 3-krát, kaţdých 14 d 

• Irinotekán (CPT-11
®
, Campto

®
) – 350 mg/m

2
 i. v. v 90-min infúzii raz/3 týţd. Ide o blokátor topoizomerázy I, kt. 

inhibuje reoplikáciu DNA, v tele sa mení pôsobením karboxyesterázy na aktívny metabolit SN38. K neţiaducim 

účinkom patrí hnačka a myelosupresia. Kombináciou irinotekanu s 5FU/LV sa dosahuje zlepšenie v 41 – 50 % 

prípadov, čas do progfresie je 6 – 7 mes. a medián preţívania 15 – 17 mes. 

• Raltitrexed (Tomudex
®
) – inhibítor tymidilátsyntetázy. Podáva sa raz/3 týţd. parenterálne v dávke 3 mg/m

2
. 

Má malú toxickosť a účinnosť ako 5FU/LV. 

• Kombinácia tegafuru s uracilom (UFT) má účinnosť porovnateľnú s 5FU. Tegafur sa meta-bolizuje v pečeni na 

5FU, uracil bráni degradácii 5FU.Podáva sa p. o. Má nízky výskyt sy. „ruka – noha“ (hand–foot syndrome). 

Osvedčuje sa v adjuvantnej th. III. štádia Ca rekta. 

• Kapecitabín (Xeloda
®
) – fluórovaný pyrimidín, jeho výhodou je moţnosť perorálnej apliká-cie a jeho účinnosť 

aj v advjuvantnej (zabezpečovacej) th. kolorektálneho Ca. 

• Oxaliplatina (Eloxatin
®
) – jej kombinácia s 5FU a leukovorínom je jedna z najúčinnejších th. metód 

kolorektálneho Ca 

•  Cielená th. – angl. target therapy, zahrňuje aplikáciu monoklonových protilátok proti receptoru EGFR 

(epidermový rastový faktor) pomocou cetuximabu a proti VEGF (vaskulárny endotelový rastový faktor) 

pomocou bevacizumabu. 

– Cetuximab (Erbitux
®
) sa pouţíva od r. 2004 na th. irinotekan-rezistentného kolorektálneho Ca. Remisie sa 

dostavujú v 23 %, stabilizácia ochorenia v 50 % prípadov. 

– Bevacizumab (Avastin
®
) – je rekombinantná protilátka IgG, kt. sa podáva pri metastatickom kolorektálnom Ca 

ako 1. líniová chemoterapia. Jej pridanie ku konvenčnej th. predlţuje preţívanie pacientov o 30 %. 

Análny karcinóm – carcinoma ani, sú častejšie u homosexuálnych muţov. Významným 

prognsickým faktorom je humánny papilómový vírus. U ţien sa ochorenie dáva do súvislosti s 

infekciou heprpes simplex, typ I a Chlamydia trichomatis. Nádory sú častejšie po predchádzajúcom 



oţiarení análnej oblasti a u fajčiarov. Najčastejší je epidermoidný Ca, zriedkavé sú koakový Ca z 

prechodných buniek, malobunkový Ca, adenokarcinóm, bazalióm a melanóm. 

Klin. obraz – k prvým príznakom patrí krvácanie z konečníka, bolesť al. pocit cudzieho telesa v 

konečníku, zriedkavo svrbenie a sekrécia z análneho otvoru. Pri vyšetrení sa zistí útvar v análnom 

kanáli, kt. často infiltruje sfinkter. Ca metastazuje do ingvínových lymfatických uzlín, zriedka do 

pečene a pľúc. 

Dg. – stanoví sa ba základe bioptického vyšetrenia nádoru a zväčšených lymftaických uzlín. 

Translúmenovým ultrazvukom sa zistí hĺbka infiltrácie, CT vyšetrením brucha a panvy príp. šírenie 

nádoru, postihnutie lymfatických uzlín a pečene. Štádium sa určí podľa rozsahu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Štádia lokalizovaného análneho karcinómu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Štádium      5-r. preţitie (%)  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 A  infiltrácia sliznice a submukózy            100 

 B  postihutie sfinkterových svalov 

 B1  postihnutie vnútorného sfinktera              77 

 B2  postihnutie vonkajšieho sfinktera             77 

 B3  invázia do okolitých štruktúr okrem sfinkterov       48 

 C  postihnutie lymfatických uzlín              48 

–––––-––––––––––––––––––-–––-–––––-–––––––––––––––––––-–––- 

Th. – pri povrchových nádoroch postihujúcich koţu na okraji análneho otvoru je dostatočnou th. 

excízia koţe s 1 cm okrajom. Pri inoperabilných nádoroch je indikovaná externá rádioterapia. V 

minulosti sa nádory infiltrujúce análny kanál a sfinktery liečili abdomino-perineálnou resekciou s 

kolostómiou. Kombinácia rádioterapie a chemoterapie (5-fluorouracil 1g/m
2
/d v i. v. kontinuálnej 

infúzie v 1. – 4. d a opäť 29. – 32. d s mitomycínom C 15 mg/m
2
 i. v. 1. d spolu s externou 

rádioterapiou 30 aţ 50 Gy) aplikovaná pi lokálnej resekcii vylieči 2/3 pacientov a len 1/3 pootrebuje 

radikálnu operáciu. Rádioterapia sa aplikuje na oblasť nádoru a ingvínové lymfatické uzliny aj v 

prípad, keď sa v nich nedokáţe metastáza Ca. 

Abdominoperineálna resekcia sa vykoná len vtedy, ak opakovaná biopsia z miesta pôvodného 

nádoru po rádioterapii a chemoterapii dokáţe reziduálny Ca. Pri metastatickom nádore moţno 

podať bleomycín, metotrexát, vinorelbín, vinblastín, cisplatinu al. doxorubicín, zvyčajne v kombinácii 

(cisplatina + 5-fluorouracil, bleomycín + metotrexát, doxorubicín + vinorelbín). Pri pokročilom nádore 

sa dosiahne 20 – 30 % remisií s trvaním niekoľko mes. 

Karcinóm pečene – carcinoma hepatis, má nízku incidenciu (1/10
5
) a veľmi nepriaznivú prognózu. 

Môţe byť prim. a sek. K prim. Ca pečene patrí hepatocelulárny Ca (68 %) a cho-langiokarcinómy 

(21 %). 

Hepatocelulárny karcinóm – syn. malígny →hepatóm. Ide o mäkký ţltkastý nádor vychádzajúci 

z malígne zmenených hepatocytov. Jeho vznik priaznivo ovplyvňujú zápalovo-regeneračné procesy. 

Riziko malígneho hepatómu je 40-krát vyššie u pacientov s cirhózou pečene; Ca pečene sa zisťuje 

v 2 – 4 % portálnej (mikronodulárnej) a 10 – 15 % postnekrotickej (makronodulárnej) cirhózy. Ca 

pečene je častejší aj pri hemochromatóze. Istú úlohu hrajú aj toxické látky, ako je vinylchlorid, arzén 

(tzv. Winzerkrebs), ako aj rtg oţiarenie (rtg vyšetrovanie tórom 
232

Th –Thorotrast
®
). Ca pečene je 

častejšia po prekonaní hepatitídy B. Častejší výskyt Ca pečene v Afrike a Ázii ako Európe sa 

pripisuje vplyvu aflatoxínov z Aspergillus flavus. 

Klin. obraz – v popredí stojí hepatomegália, kt. sa obyčajne vyvíja v priebehu niekoľkých týţd., príp. 

s hmatateľnými tuhými uzlami a príznaky portálnej hypertenzie a splenomegália. Prítomné bývajú 

bolesti brucha v oblasti pečene, niekedy vyţarujúce do chrbta a pleca, úbytok tel. hmotnosti, 



horúčky. Nádor sa šíri centrifugálne, parasinusoidálne, retrográdne cestou malých pečeňových ţíl 

aţ do portálnej ţily, neskôr sa zjavujú vzdialené metastázy (do regionálnych lymfatických uizlín a 

pľúc). 

Dg. – opiera sa o sonografiu, CT, laparoskopické vyšetrenie s biopsiou, pečeňovú scintigrafiu, príp. 

angiografiu (celiakografia, selektívna pečeňová arteriografia, príp., znázornenie pečeňových ţíl 

cestou v. umbilicalis). Z laborat. vyšetrení k dg. Ca pečene pripieva stanovenie sérovej aktivity 

alkalickej fosfatázy a nádorových markerov. Vcelku sa k dg. dospieva neskoro. 

Cholangiokarcinóm – vzniká z epitelu vystieľajúceho intrahepatálne ţlčovody (→cholangióm). Z 

nádorových markerov sa v dg.Ca pečene vyuţíva stanovenie 1-fetoproteínu (AFP, referenčné 

hodnoty sú 15 ng/ml, dg. citlivosť 62 %). Pri málo a stredne diferencovaných hepatómoch sú jeho 

hodnoty v sére zvýšené aţ v 80 % neliečených prípadov, najmä u mladších jedincov a pacientov s 

pozitivitou antigénu hepatitídy B. Vo vyše polovici prípadov sú hodnoty > 100 ng/ml. Zvýšené 

hodnoty AFP sa však zisťujú aj v štádiu regeneračných procesov pri cirhóze pečene (v 20 – 30 %). 

Výrazný a trvalý vzostup hodnôt AFP pri cirhóze môţe poukazovať na malígny zvrat (asi v 5 %) a aţ 

8 mes. predchádzať klin. príznakom V takýchto prípadoch je indikované bioptické vyšetrenie 

pečene. Monitorovanie hodnôt AFP po operácii nádoru a v priebehu chemoterapie umoţňuje aţ v 

80 % prípadov získať informácie o jej účinnosti. 

Ako doplnkový marker sa vyuţíva aj feritín (referenčné hodnoty sú 410 mg/l, dg. citlivosť 38 %), kt. 

hodnoty bývajú zvýšené najmä pri diferencovaných typoch Ca. 

Pri cholangiokarcinóme pečene, kt. bývajú dobre diferencované sú v > 70 % zvýšené hodnoty CA 

19-9 (referenčné hodnoty sú 30 U/ml, dg. citlivosť pri 90 % špecifickosti je 46 %); pri nemalígnych 

ochoreniach ţlčových ciest bez ikteru sú zvýšené v 20 % a v ikterických prípadoch aţ v 40 %. 

Súčasné stanovenie AFP a CA 19-9 umoţňuje dfdg. medzi hepatómom a cholangiokarcinómom: 

hodnoty AFP > 500 ng/ml svedčia o hepatóme, výrazne zvýšené hodnoty CA 19-9 

o cholangiokarcinóme al. metastázach dobre diferencovaných adenokarcinómov do pečene z iných 

lokalizácií. 

Pri metastázach extrahepatálnych nádorov do pečene treba vyšetriť nádorové markery a pátrať po 

prim. nádore zobrazovacími metódami. Napr. pri zvýšených hodnotách CEA treba myslieť na 

moţnosť Ca GIT, najmä hrubého čreva, príp. Ca prsníka al. pľúc. 

Určovanie AFP u pacientov s cirhózou pečene (v 3-mes. intervaloch) v kombinácii s USG 

vyšetrením pečene je vhodné na skríning hepatómu. Pri USG al. CT nálezoch patol. loţísk v pečeni 

je zvýšená hodnota AFP sigifikantným ukazovateľom prítomnosti prim. hepatómu. Zvýšená hodnota 

CA 19-9 signalizuje cholangiokarcinóm al. metastázy do pečene. Čím je predliečebná hodnota 

markera vyššia, tým vyššie je klin. štádium al. metastázy do pečene. Priebeţné sledovanie 

markerov v 1 – 2-mes. intervaloch je vhodné na sledovanie klin. prie-behu. 

Th. – zriedka sa dá nádor chir. extirpovať; prognóza býva infaustná. 

Sek. Ca pečene vznikajú metastázovaním al. prerastaním extrahepatálnych Ca (ţlčníka, ţalúdka a 

i.) do pečene. Sek. Ca pečene je častejší ako prim. Metastázy môţu byť solitárne al. mnohopočetné 

a vznikajú hematogénne cestou v. portae (Ca ţalúdka, čreva, pankreasu a ko-nečníka), cestou a. 

hepatica (Ca bronchov, prsníka, paţeráka a štítnej ţľazy). Môţu vznikať aj z Ca ţenských 

pohlavných orgánov a malígneho melanómu. 

Dg. – opiera sa o sonografiou, CT a laparoskopiu.  

Th. – solitárne metastázy al. metastázy ohraničené na jeden lalok, resp. segment (bez metastáz do 

iných orgánov) sa niekedy dajú resekovať chir. (parciálna resekcia pečene al. hemihepatektómia). 



Do úvahy prichádza aj regionálna intraartériová perfúzia pečene cytostatikami, dezarterializácia al. 

regionálna aktinoterapia.  

Karcinóm ţlčníka a ţlčových ciest – carcinoma vesiceae felleae et viarum biliferarum, tvorí asi 4 

% všetkých Ca a asi 2/3 Ca ţlčových ciest. Aţ v 80 – 90 % sa spája s cholecystitídou 

a cholelitiázou. Postihuje vyšššie vekové skupiny. Histol. ide o adenokarcinóm, kt. veľmi rýchlo 

infiltruje všetky vrstvy steny ţlčníka a prerastá do okolia. Cholangiokarcinómy sú častejšie u muţov, 

karcinómy ţlčníka častejšie u ţien. Ca ťlčníka majú veľmi zl´prognózu, medián preţitia od 

stanovenia dg. je 2 mes. Nádor najčastejšie metastazuje do pečene.  

Klin. obraz Ca ţlčníka a ţlčových ciest – je spočiatku nenápadný. Prvé ťaţkosti sú podobné 

ostatným malignitám: nechuť do jedenia, chudnutie, neurčité dyspeptické ťaţkosti. Najčastej-ším 

iniciálnym príznakom je nebolestivý cholestatický ikterus. 

Dg. Ca ţlčníka a ţlčových ciest – opiera sa o pomocou ERCP al. perkutánnou cholangio-grafiou 

pomocou tenkej ihly, príp. sa nádor zistí pri laparoskopii, resp. laparotómii. Dôkaz poskytne len 

histol. vyšetrenie. Pomocou CT al. USG brucha sa zistia metastázy v pečene. 

Th. Ca ţlčníka a ţlčových ciest – je chir., kt. môţe byť kuratívna pri nemetastazujúcom Ca ţlčníka a 

distálnej časti biliárneho systému. Pri Ca ţlčníka postihujúcom len sliznicu 80 % pacientov preţíva 5 

r. Pomerne skoro sa stav stáva inoperabilným. Ak ide o obštrukčný ikterus dá sa vykonať obchádzka 

al. sa endskopicky zavedie drén. Vonkajšia drenáţ ţlče da zabezpečí aj napichnutím dilatovaného 

ţlčovodu. Rádioterapia má iba paliatívny význam, odporúča sa oţiarenie postihnutých 

extrahepatálnych ţlčových ciest dávkou 50 Gy. Chemote-rapia je málo účinná, podaní 5-

fluorouracilu s leukovorínom sa dosahuje len nízke percento remisií; pri aplikácii Cunninghamovej 

schémy sú výsledky lepšie (~ 40 % remisí).  

Kombinácie cytostatík pri karcinóme ţlníka a ţlčových ciest: 

• Cunninghamova schéma: 5-fluorouracil 200 mg/m
2
 i. v. v konti- nuálnej infúzii počas 21 d + cisplatina 60 

mg/m
2
 i. v. kaţdé 3 týţd. + epirubicín 59 mg/m

2
 i. v. kaţdé 3 týţd.; prestávka medzi cyklami 2 týţd. 

• 5-FU + LV: 5-fluorouracil 370 – 425 mg/m
2
 i. v. 1.–5. d + kalciumleukovorín 20 mg i. v. 1. aţ 5. d; cyklus sa 

opakuje raz/4 týţd. 

Karcinóm pankreasu – carcinoma pancreatis, je najčastejší nádor exkretorickej časti pankreasu, 

tvorí aţ 4 % všetkých malígnych nádorov. V 90 % ide o adenokarcinóm so skirhotickou zloţkou. 

Častejšie postihuje muţov ako ţeny, najmä vo veku 50 – 60 r. 

Lokalizuje sa 8-krát častejšie v hlave, najmä v oblasti papily a jej okolia (periamulárny karicnóm) ako 

v ostatných častiach pankreasu. Vychádza najčastejšie z vývodných ciest. Ide o veľmi zhubný 

nádor, kt. prestupuje do peripankreatického tkaniva a metastazuje do pečene a retroperitoneálnych 

uzlín. 

Klin. sa prejavuje obyčajne pomerne neskoro. Významným príznakom je ţltačka, kt. vzniká najmä 

pri papilárnom Ca, kt. zapríčiňuje obštrukciu ţlčových ciest, ako aj pankreatického vývodu, niekedy 

aj stenózu dvanástnika. Typická je ţltačka bez kolík so zväčšeným ţlčníkom (Courvoisierov 

príznak). Ďalším príznakom je bolesť v oblasti hlavy pankreasu, pri lokalizácii v tele a chvoste 

vystreľuje doľava. Poloha na bruchu al. boiku prináša úľavu. Ostatné príznaky ostávajú dlho 

neurčité. Býva to chudnutie, únava, pálenie záhy, hnačky ap. Na moţnosť Ca pankreasu môţu 

upozorniť sťahovavá tromboflebitída. Z laborat. vyšetrení je pomerne častá porucha tolerancie 

glukózy a glykozúria. Zvýšené bývajú hodnoty amylázy a lipázy.  

K dg. môţe prispieť cytol. vyšetrenie, rtg, CT, USG a ERCP, príp. splenoportografia, céliakografia a 

hypotonická duodenografia. Nález veľkého duodenálneho okna pri rtg vyšetrení býva neskorým 

nálezom. 



Z nádorových markerov sa v dg. a dfdg. uplatňuje najmä CA 19-9, CA 50, CA 72-4, TPS, menej 

CEA. Sérové hodnoty CA 19-9 > 120 U/ml (referenčné hodnoty sú 52 U/ml, dg. citlivosť 57 %) sa 

zisťujú vo vyše 75 % a len zriedka pri chron. pankreatitídach. Zhoda pozit. nálezov CT a ERCP so 

zvýšenými hodnotami CA 19-9 býva v 80 %, zhoda negat. nálezov ~ v 90 %. Súčasné vyšetrenie CT 

a ERCP a stanovenie markera prispieva k objasneniu asi 20 % nejasných prípadov. Hodnoty > 500 

U/ml sú nepriaznivým prognostickým ukazovateľom, poukazujú na moţnosť pečeňových metastáz a 

praktickú inoperabilnosť. V sledovaní účinnosti th. a včasnej dg. recidív sa C 19-9 uplatňuje len málo 

(krátkodobé preţívanie).  

CA 72-4 (referenčné hodnoty 4 U/ml) má dg. citlivosť 36 %. 

Zvýšené hodnoty CA 50 (> 170 U/ml) sa zisťujú asi v 65 % prípadov, kým pri nemalígnych 

ochoreniach pankreasu len v 5 %. 

Vyšetrenie CEA sa pre jeho nízku dg. citlivosť (40 %) v dg. Ca pankreasu vyuţíva málo. Ani ostatné 

markery nie sú dostatočne citlivé na skríning. Pomáhajú skôr pri dfdg. medzi chron. pankreatitídou a 

Ca pankreasu. Na Ca pankreasu treba myslieť pri sérových hodnotách CA 19-9 > 120 I/ml. Vysoké 

hodnoty markerov pred th. signalizujú nepriaznivú prognózu a moţnosť metastáz. Zmeny hodnôt 

markerov sú citlivým ukazovateľom odpovede na th., ich vzostup poukazuje na progresiu.  

Th. je chir. V závislosti od lokalizácie, rozsahu nádoru a stavu pacienta sa vykonáva radikálna 

operácia al. paliatívny zákrok. Najjednoduchším radikálnym výkonom je ľavostranná pan-

kreatektómia, kt. sa pouţíva pri lokalizácii nádoru v chvoste pankreasu. V ostatných prípadoch sa 

vykonáva duodenopankreatektómia spojená s odstránením sleziny a resekciou colon transversum. 

Operácia však zaručuje nanajvýš niekoľkoročné preţitie. Preto niekt. chirurgovia dávajú prednosť 

paliatívnym výkonom, kt. majú chorého zbaviť ţltačky a bolestí, napr. spojky medzi ţlčovými cestami 

a GIT, v prípade stenózy dvanástnika obídenie prekáţky (gastroenteroanastomóza). Pri bolestiach 

sa vykonáva denervácia pankreasu. V pokročilých prípadoch prichádza do úvahy len symptomatická 

th.  

Kombinácie cytostatík pri karcinóme pankreasu: 

• 5-FU: 5-fluorouracil 600 mg/m
2
 i.v. 1. – 5. d; cyklus sa opakuje raz/28 d 

• 5-FU + DDP: 5-fluorouracil 300 mg/m
2
 i. v. v kontinuálnej i. v. infúzii počas 5 týţd. + cisplatina 20 mg/m

2
 i. v. 

raz/týţd. 5-krát; potom 1-týţd. prestávka 

• 5-FU + LV: 5-fluorouracil 425 mg/m
2
 i.v. 1.–5. d + leukovorín 50 mg v 2-h i. v. infúzii; cyklus sa opakuje raz/28 

d 

• Gencitabín: 1 g/m
2
/týţd. i. v. 7-krát, potom 1-týţd. prestávka 

STZ + MMC + 5-FU: streptozocín 1 g/m2 i. v. 1., 8., 35. a 42. d + mitomycín C 10 mg/m
2
 i. v. 1. d + 5-

fluorouracil 60 mg/m
2
 1., 8., 29., 35. a 42. d; cyklus sa opakuje kaţdých 9 mes. 

Karcinóm koţe 

Ca koţe vznikajú malígnou transfiormáciou a proliferáciou epitelu koţe a jej adnexov. Najčastejšie 

ide o následok vplyvu UV ţiarenia. Histol. sa rozlišujeú tieto formy: 1. bazalióm (epithelioma 

basocellulare); 2. spinalióm (epithelioma spinocellulare); 3. karcinóm (carcino-ma 

spinobasocellulare, prechodná forma medzi 1 a 2). Pri sek. Ca ide o koţné metastázy iných 

malígnych nádorov, väčšinou mnohopočetné, rozlične veľké uzly a uzlíky. Nad povrchovo 

lokalizovanými je koţa modročervenej farby. Bazalióm metastazuje výnimočne, skvamocelulárne 

Ca, najmä vzniknuté po rádioterapii, metastazujú v 20 – 30 %. Ca koţe často vznikajú na dvoch aj 

viacerých miestach. Pri skvamocelulárnom Ca so zväčšením lymfatic-kých uzlín sa odporúča ich 

biopsia. Por. →Bowenova choroba, melanóm; →Merkelov bunko-vý karcinóm, →Queyratova 

erytroplázia. 

Th. Ca koţe – základom je kompletné odstránenie celého nádoru operáciou, elektrokauteri-záciou, 

rádioterapiou (najmä pri lokalizácii na tvári) al. kryoterapiou. Chenmoterapia sa indikuje iba 



zriedkavo pri bazaliómoch a skvamocelulárnych Ca koţe. K účinným liekom patrí cisplatina, 

doxorubicín, bleomycín, metotrexát a 5-fluórouracil, 5-fluóuracil sa podáva vo forme krému pri 

včasných al. mnohopočetných bazaliómoch.  Th. sa plikje 10 – 12 týţd. Kombinácia cisplatiny 

v dávke 100 mg/m
2
 i. v. 1. d a bleomycínu 15 mg i. v. 1. a 8. d raz/3 – 4 týţd. je indikovaná 

u pacientov s metastázami a nádormi, kt. sa pokladajú za neliečiteľné operáciou al. rádioterapiou. 

Regresiu bazaliómov indukuje intranádorová aplikácia interferónu. 

Karcinómy urogenitálneho systému 

Karcinóm obličiek – carcinoma renis, histol. je najčastejší adenokarcinóm (Grawitzov nádor, 

hypernefróm); je to tretí najčastejší nádor urogenitálneho systému. Častejšie postihuje muţov ako 

ţeny (2 – 3:1), najčastejšie vo veku 50 – 60 r.; v ostatnom časae sa posúva veková hranica 

výáskytu do mladšieho veku. 

V patogenéze Ca obličiek sa pripisuje úloha niekt. rizikovým faktorom, ako je fajčenie, expo-zícia 

kadmiu, niekt. chem. noxy (nitrozamíny, benzpyrén), ionizačnému ţiareniu, zvýšenej tel. hmotnosti a 

genetickým faktorom (častejší výskyt pri von Hippelovom-Lindauovom sy. a Bournevilleovom sy.). 

Patol. anatómia – Ca obličiek vychádza z epitelu obličkových tubulov. Obidve obličky postihuje 

rovnako často, zriedka súčasne obidve obličky. V 80 % je solitárny, v 20 % viacloţiskový. Častejšie 

býva lokalizovaný spočiatku na obličkovom póle, rastie pomaly, od začiatku expanzíve zatláčajúc 

okolitý parenchým, takţe budí dojem opuzdreného a benígneho Ca obličiek. Neskoršie prerastá do 

dutého systému obličky, puzdra obličky, perirenálneho tukového tkaniva. V pokročilom štádiu 

prerastá do okolitých orgánov (pečeň, črevá, pankreas, slezina, bránica, zadná brušná stena). 

Pomerne často prerastá do v. renalis, cez kt. sa šíri do dolnej dutej ţily a cez ňu aţ do pravého 

strdca. Je obyčajne dobre vaskularizovaný, ale vyskytujú sa aj Ca obličiek málo vaskularizované. 

Konzistencia nádoru je mäkká. Na povrchu nádoru a obličky bývajú rozšírené ţilové kolaterály. Na 

reze sú nápadne ţlté oblasti rozdelené nepravidelnými fibróznymi septami, kt. spolu s častými 

hemorágiami, cystickými a nekrotickými loţiskami dávajú nádorvy charakteristický vzhľad. 

Histol. sa rozlišujú tri typy Ca obličiek: 1. Ca zo svetlých buniek s jemnou al. vakuolizovanou 

cytoplazmou, obsahujúcou cholesterol a i. lipidy a glykogén; 2. Ca z väčších granulárnych buniek s 

tmavšou cytoplazmou, tmavšími, pozdĺţnymi jadrami; 3. Ca zo sarkomatoidných buniek, kt. sa 

podobajú fibroblastom, radbomyoblastom a lipoblastom; takmer vţdy sa v ňom nachádzajú aj 

loţiská zo svetlých buniek; je prognosticky najmenej priaznivý. Podľa spôsobu rastu sa rozlišuje 

tubulárny (acinárny), papilárny (cystický) a solídny typ (prognosticky najmenej priaznivý typ). V tom 

istom nádore bývajú prítomné viaceré rastové typy. 

Ca obličiek metastázuje do regionálnych paraaortálnych a parakaválnych i vzdialených lymfatických 

uzlín. Hematogénne metastazuje najčastejšie do pľúc, kostry, pečene, mozgu a i. orgánov. Asi 30 % 

pacientov má v čase dg. uţ prítomné metastázy. 

Klinický obraz Ca obličiek – charakterizuje trias: 1. Hematúria (~ 50 %), kt. býva prejavom 

pokročilého ochorenia a prerastania nádoru do dutého systému obličky; nebýva spojená s bolesťou, 

môţe byť trvalá al. intermitentná. Niekedy pacient vymočí červovité krvné zrazeniny, kt. sú 

odliatkami močovodu. Ich odchod býva spojený s kolikovitými bolesťami. 2. Bolesť (~ 30 %) 

vyvolaná napätím puzdra obličky rastúcim nádorom al. tlakom a prerastaním nádoru do okolia. 3. 

Hmatateľný nádor obličky (~ 30 %) najmä pri nádore lokalizovanom na dolnom póle; býva 

príznakom pokročilého ochorenia. 

Celkové príznaky (nechutenstvo, strata hmotnosti, nočné potenie, zvýšené teploty, zrýchlená 

sedimentácia krviniek, anémia) svedčia obyčajne uţ o pokročilom a diseminovanom nádore. V niekt. 

nádoroch sa tvorí renín (vyvolávajúci hypertenziu) al. erytropoetín (podmieňujúci erytrocytózu); v 

malej časti pacientov sa zistí hyperkaliémia. Zriedkavým príznakom je ľavostranná varikokéla, kt. 



vzniká následom prerastania nádoru do v. renalis a blokády odtoku ţilovej krvi z v. testicularis. V 

časti prípadov sa zisťujú aţ prejavy metastáz, ako sú patol. fraktúry pri metastázach do kostí, 

hemoptýza pri metastázach do pľúc, bolesti chrbtice a paraplégie pri metastázach do chrbtice.  

Dg. Ca obličiek – treba vţdy posúdiť rozsah nádoru a zistiť prítomnosť regionálnych vzdiale-ných 

metastáz. Pri podozrení na Ca obličky sa ako prvé vyšetrenie pouţíva ultrasonografia, kt. je 

neinvazívna a umoţňuje posúdiť lokalizáciu, veľkosť nádoru a jeho vzťah k okoliu, ako aj odlíšiť 

cystu od solídneho nádoru. Pri urografii sa nádor znázorní nepravidelnosťou tvaru obličky a 

kalichov. Urografia poskytuje aj informácie o funkcii postihnutej i druhostrannej obličky. Afunkciu 

postihnutej obličky vyvoláva obyčajne rozšírenie nádoru do v. renalis. Na spresnenie dg. sa pouţíva 

artériografia, pri kt. sa zobrazí patol. priebeh ciev v mieste nádoru a jeho okolí. Pre invazívnosť ju 

nahrádza počítačová tomografia, pri kt. sa zisťuje príp. prerastanie nádoru do susedných orgánov, 

metastázy do regionálnych lymfatických uzlín a expanzia nádoru cez v. renalis do dutej ţily. 

Najpresnejšou dg. metódou je venokavografia. Príp. vzdialené metastázy do pľúc sa zistia rtg. 

hrudníka,do kostí (scintigrafiou kostry), resp. pečene (ultrasonografiou). Z nádorových markerov je 

vhodné vyšetriť CEA zdruţený so štruktúrami ţľazového pôvodu (referenčné hodnoty sú 5 ng/l, dg. 

citlivosť 28 %), NSE (refe-renčné hodnoty sú 18 ng/ml, dg. citlivosť 31 %), kt. poukazujú na léziu 

tubulov, 2-mikroglobulín (referenčné hodnoty sú 4,2 ng/ml, citlivosť 31 %), kt. sérové koncentrácie 

poukazujú na moţnosť poškodenia glomerulov a koncentrácie TPS (referenčné hodnoty sú 140 U/l, 

dg. citlivosť 33 %) poukazujúce na stav proliferácie malígnych štruktúr. Určovanie týchto markerov v 

sére v 1 – 2-mes. intervaloch sa osvedčuje pri hodnotení účinnosti th. a najmä včasného 

odhaľovania progresie a recidív. 

Rozsah ochorenia a štádium nádoru sa hodnotí podľa TNM klasifikácie 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TNM* klasifikácia obličkových nádorov 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

T1  malý nádor bez zväčšenia obličky (< 2,5 cm) 

T2 väčší nádor so zväčšením obličky ale neporušeným puzdrom 

T3  infiltrácia nádoru do perirenálneho tkaniva (šírenie nádoru do ţily al. Gerotovej facie) 

T4 infiltrácia do okolitého tkaniva 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

N1 postihnutie jedinej ipsilaterálnej lymfatickej uzliny (< 2 cm) 

N2  postihnutie kontralaterálnej, bilaterálnych (jedna uzlina > 2 cm, ale < 5 cm) al. viacerých regionálnych  

              lymfatických uzlín < 5 cm 

N3 fixácia regionálnych uzlín 

N4 postihnutie juxtaregionálnych lymfatických uzlín 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*T – tumor (rozsah prim. nádoru), N – nodulus (postihnutie regionálnych vnútrohrudníkových lymfatických 

uzlín), M – metastase (výskyt vzdialených metastáz) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Štádiá 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I  nádor s Ø max. 2,5 cm (T1), lokalizovaný v obličke, neprechádza cez kapsulu      70 – 80 % 

II  nádor T2, invaduje perirenálny tuk, ale neprechádza cez Gerotovu fasciu      60 – 70 % 

III  T1–T2, N2 al. T3, N0-1(postihnutie jednej regionálnej uzliny, v. renalis al. v. cava)     35 – 50 % 

IV  T4 al. N2-3 al. M1, šírenie za Gerotovu fasciu           < 10 % 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dfdg. – 1. solitárna cysta; 2. benígne nádory obličiek (angiolipóm, adenóm); 3. metastáza nádorov 

do obličky; 4. polycystické obličky; 5. nádor obličkovej panvičky a i. 

Th. – jedinou účinnou metódou v štádiách I–III je radikálna nefrektómia s odstránením Gerotovej 

fascie a jej obsahu z transperitoneálneho prístupu, kt. umoţňuje prim. vypreparovať, izolovane 



podviazať a prerušiť a. a v. renalis bez manipulácie s obličkou. Tým sa predíde diseminácii 

nádorových buniek do obehu. Potom sa oblička uvoľní a odstráni aj s obalmi, odstránia sa reginálne 

lymfatické uzliny a nadoblička, kt. býva nezriedka miestom metastáz. Pri solitárnom nádore, ak ide o 

menší nádor a ak to dovoľujú anat. pomery, sa vykonáva parciálna nefrektómia. U pacientov s 

postihnutím lymfatických uzlín radikálna nefrektómia nezlepšuje preţitie ani účinnosť následnej 

chemoterapie al. hormónovej th. Paliatívna embolizácia a. renalis môţe zlepšiť symptómy 

metastatického nádoru (hematúriu, kostné bolesti). Excízia trombu, príp. spolu sa časťou al. s celou 

dolnou dutou ţilou môţe zlepšiť edém dolnej končatiny, ascites, zlyhanie pečene a pľúcnu 

embolizáciu. Resekcia jednej pľúcnej metastázy zlepšuje preţitie najmä pri diploidných nádoroch, 

viac ako 2 r. preţije pribliţne 25 % pacientov. 

Rádioterapia pred operáciou al. po nej aplikovaná na lôţko nádoru nezlepšuje preţitie. Hlavný 

význam má ako paliatívna th., najmä pri bolestivých kostných metastázach. Adenokarcinóm obličky 

je veľmi málo citlivá na rádioterapiu. 

Hormónová th. gestagénmi (megesteroil 160 – 320 mg p. o., medroxyprogesterón 400 mg/d p. o.) je 

účinná v 2 – 5% prípadov. Vysoké dávky tamoxifénu (100 – 160 mg p. o.) dosahujú asi 14 % remisií. 

Chemoterapia je obyčajne neúčinná. Najúčinnejší je vinblastín (20 %), menej účinný je 5-

fluorouracil, kt. moţno kombinovať s leukovorínom. Podávaníminterferónu a (IFN-) sa dosahuje asi 

15 aţ 18 % remisií. Kompletných remisií je málo, ale majú dlhé trvanie. Kombináciou interleukínu 2 

(IL-2) s IFN- al. trojkombináciou IL-2 + INF- + 5-fluorouracil sa dosahuje asi 18 % remisií. 

Kombináciu IL-2 + IFN- sa podáva iba pacientom po nefrektómii, bez metastáz v CNS a pri 

postihnutí len jedného orgánového systému. Účinná je aj kombinácia kys. cis-retinovej s IFN-. 

Prognóza pacientov po operácii závisí od štádia, stupňa malignity (grading) a histol. typu (ploidia).  

Päť r. preţíva 50 – 80 % pacientov s nádormi v štádiu T1 a T2 a 30 – 50 % v štádiu T3; pacienti s 

nádormi v štádiu T4 zriedka preţívajú 5 r. Pri diploidných nádoroch G1 a G2 preţíva 5 r. 82 %, 10 r. 

62 % pacientov, pri aneuploidii nádoru len 62, resp. 37 % pacientov. 

Karcinóm močového mechúra – carcinoma vesicae urinariae, je malígne ochorenie, kt. postihuje 

najmä vyššie vekové skupiny, s vyššou incidenciou u muţov ako ţien, častejšie sú u fajčiarov a 

osôb exponovaných chem. kancerogénom (4-aminobifenyl, anilínové farbivá, benzidín, 2-

naftylamín), pri vysokom prívode sodíka a tukov v potrave, po cyklofosfamide a th. oţiareni 

močového mechúpra. Histol. sú to najmä Ca z prechodného epitelu (urotelu – 98 %), zriedkavé sú 

adenokarcinómy a epidermoidné Ca a zmiešaná Ca. Multilokulárna Ca sa zisťujú v 25 % prípadov, 

aţ v 80 % prípadov s povrchovým Ca vzniká relaps na inom ako pôvodnom mieste. 

Klin. obraz Ca močového mechúra – k prvým príznakom patrí hematúria, dyzúria, polakizúria 

pripomínajúce cystitídu al. prostatidíu. Bolesti v panvovej al. lumbálnej oblasti sú prejavmi lokálne 

pokroči-lého nádoru. Ca sa zistí najčastejšie na zadnej al. laterálnej stene, horná časť mechúra je 

postihnutá zriedkavo. Nádor v trigonovej oblasti sa môţe prejaviť retenciou. Niekedy vznikajú edémy 

dolných končatín z útlaku ţíl al. lymfatických ciev. V 70 – 75 % prípadov sa objektívne zistí 

hematúria, pri pokročilej chorobe anémia. Po metastázach sa pátra na rtg snímek hrudníka, i. v. 

urografia je indikovaná pri nevysvetliteľnej hematúrii a cytol. al. cystoskopickom náleze nádoru. Pri 

podozrení na Ca močového mechúra je indikovaná cystoskopia s odberom vzorky tkaniva na 

bioptické vyšetrenie. Cystoskopia je indikovaná u pacientov s hematúriou a normálnou i. v. 

urografiou pri bnevyujasnených prízakoch z dol-ných močových ciest, pri cytol. náleze malágnych 

buniek v moči a pri anamnéze Ca močového mechúpra.Pred cystoskopiou sa vykoná bimanuálne 

vyšetrenie pacienta. Gamagrafia kostí sa vykoná u pacientov s kostnými bolasťami al. so zvýšenou 

aktivitou alkalickej fosfatázy v sére. Súčasťou vyšetrení je aj CT brucha. Pri nádore obličkovej 

panvičky sa vykoná retrográdna urografia obidvoch ureterov so separátnym odberom moču. Pri 

podozrení na pozit. lymfatické uzliny sa vykoná punkcia suspektných uzlín pod CT al. laparotómia. 



Dg. Ca močového mechúra – opiera sa o endoskopické vyšetrenie. Z nádorových markerov sa 

vyuţíva CEA (referenčná hodnota 5 ng/ml, citlivosť 33,3 %) a TPS (referenčná hodnota 189 U/l, 

citlivosť 50 %). Určovanie mar kerov sa vyuţíva najmä na systematické sledovanie pacientov s cie- 

ľom odhaliť progresiu a metastazovanie (v 2 – 3-mes. intervaloch). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Štádiá karcinómu močového mechúra podľa klasifikácie TNM 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Štádium 

 0 Tis T0, N0, M0:        Ca in situ al. neinvazívny papilárny Ca 

 I T1, N0, M0:            infiltrácia podsliznicového spojivového tkaniva 

 II T2, N0, M0:            infiltrácia svalu za vnútornú polovicu svaloviny mechúra  

 III T3a, T3b, N0, M0:  infiltrácia svalu vo vonkajšej polovicisteny mechúra al. infiltrácia perivezikulárneho tuku 

 IV   T4, N0, M0:          infiltácia okolitých štruktúr (prostata, uterus, vagína, panvová stena al. brušná stena) al.  

                                      hocijaké T, N1 al. N2: metastáza v jednej uzline > 2 cm al. v jednej uzline > 2 cm, príp.  

                                      vo viacerých uzlinách s Ø < 5 cm al. N3, M0: metastáza v lymfatickej uzline s  Ø > 5 cm  

                                      al. hocijaké T a N, M1: prítomné vzdalené metastázy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Th. Ca močového mechúra – prim. th. je transuretrálna resekcia (TUR) nádoru s cystoskopickými 

kontrolami raz/3 mes. Intravezikálna th. sa indikuje pri povrchových G2 a G3, pri Ca in situ a pri 

recidivu-júcich Ca s nízkym stupňom malignity. Najúčinnejšou štandardnou th. pri povrchových Ca je 

intravezikálna aplikácia BCG v dávke 120 mg v sterilnom fyziol. rozt. raz/týţd. počas 6 týţd. 

Udrţovacia th. nezvyšuje účinnosť, ale zvyšuje sa toxickosť. Pri generalizovanej infekcii BCG sa 

podajú antituberkulotiká. Pouţíva sa aj tiotepa 30 – 90 mg počas 30 min, doxorubicín 20 – 80 mg a 

mitomycín C 20 – 60 mg. Pri malých nádoroch infiltrujúcich svalovinu po TUR 5 r. preţíva 55 % 

pacientov. Štandardnou th. pri Ca infiltrujúcom svalovinu je radikálna cystektómia s resekciou 

regionálnych lymfatických uzlín, proximálnou uretrektómiou a distál-nou ureterektómiou, resekciou 

prostaty a vesiculae seminales u muţov a uteru, túb, ovárií a prednej steny vagíny u ţien. Externá 

stómia sa nahradila utváraním nereflektujúcich vakov z ilea al. kolónu, kt. sa môţu napojiť na uretru 

umuţa (ak nie je postihnuté trigonum al. báza močového mechúra al. uretra), al. si moč môţe 

pacient odstrániť katetrizáciou. Parciálna cystektómia sa vykoná vo vybraných prípadoch pri jednej 

lézii mimo trigonu pri nízkom gradingu a štádiu nádoru, ak moţno zaručiť min. 2 cm okraj resekátu 

bez nádorových buniek. 

Rádioterapia v dávke 50 – 68 Gy podanej v priebehu 4 – 7,5 týţd, je relkat. účinná. Súčasné 

podanie cisplatiny zniţuje regionálne relapsy. Rádioterapia pred operáciou a po nej nezlepšuje th. 

výsledky. Päť r. preţíva 20 – 30 % pacientov po rádioterapii s nádormi T2 – T4, pri nízkom stupni 

malignity preţíva 40 – 60 % pacientov. 

Chemoterapia má za následok remisiu pri lokoregionálnom i metastatickom nádore. Najúčinnejšie 

cytostatiká sú cisplatina, metotrexát, doxorubicín, epirubicín, vinblastín, gáliumnitrát, mitomycín C a 

ifosfamid. Monocherapia indukuje len parciálne remisie, trvajúce 4 – 5 mes. Za najúčnnejšie 

kombinácie sa pokladajú M-VAC (36–50 % kompletných remisií), resp. M-VEC (46 %), kt. sú spolu s 

kombináciou CMV (u pacientov neznášajúcich antracyklíny) štandardnou th. Podobne účinná je aj 

kombinácia gáliumnitrátu s ifosfamidom a vinblastínom a paklitaxelu s cisplatinou (72 %) al. 

karboplatinou (50 %). Pri rezistencii voči M-VAC sa podáva kombinácia ifosfamidu s etopozidom, kt. 

má 30 % remisií. Neoadjuvantná chemote-rapia doahuje zlepšenie v 40 % prípadov. Pacienti s 

remisiou po tejto th. dlhšie preţívajú. 

Kombinácie cytostatík pri karcinómoch močového mechúra: 

• CAP: cyklofosfamid 600 mg/m
2
 i. v. 1. d + doxorubicín 50 mg/m

2
 i.v. 1. d + cisplatina 75 mg/m

2
 i.v. 1. d; cyklus 

sa opakuje raz/3týţd. 

• CISCA: cyklofosfamid 650 mg/m
2
 i. v. 1. d + doxorubicín 50 mg/m

2
 i. v. 1. d + cisplatina 100 mg/m

2
 1. – 5. d; 

cyklus sa opakuje raz/3 – 4 týţd. 



• CMV: cisplatina 100 mg/m
2
 i. v. 2. d + metotrexát 30 mg/m

2
 1. a 8. d + vinblastín 4 mg/m

2
 i. v. 1. a 8. d; cyklus 

sa opakuje raz/3 týţd. 

• 5-FU + IFN: 5-fluorouracil 750 mg/m
2
 i. v. v kontinuálnej infúzii 1. – 5. d, potom 750 mg/m

2
 i. v. týţdenne 5-

krát +interferón a 9 mil. j. 1.–5. d, potom 2-krát/týţd s. c. kaţdé 3 týţd. 

• M-VAC: metotrexát 30 mg/m
2
 i. v. 1., 15. a 22. d + vinblastín 3 mg/m

2
 i. v. 2., 15. a 22. d + doxorubicín 30 

mg/m
2
 i. v. 2. d + cisplatina 70 mg/m

2
 i. v. 2. d; cyklus sa opakuje raz/4 týţd. 

• M-VEC: metotrexát 30 mg/m
2
 i. v. 1., 15. a 22. d + vinblastín 3 mg/m

2
 i. v. 2., 15. a 22. d + epirubicín 30 

mg/m
2
 i. v. 2. d + cisplatina 70 mg/m

2
 i. v. 2. d; cyklus sa opakuje raz/4 týţd. 

• TAX + DDP: paklitaxel 170 mg/m
2
 i. v. 1. d v 24-h infúzii + cisplatina 75 mg/m

2
 i. v. 2. d; cyklus sa opakuje 

raz/21 d 

• VIG: vinblastín 0,11 mg/kg i. v. 1., a 2. d + ifosfamid 1,2 g/ m
2
 i. v. 1.–5. d + gáliumnitrát 300 mg/m

2
 i. v. 1.–5. 

d + G-CSF 5 mg/kg 6.–12. d + kalcitriol; cyklus sa opakuje raz/3 týţd. 

Karcinóm semenníka – carcinoma testis vychádza zo zárodkových buniek semenníka al. jeho 

iných štruktúr. Najčastejším nádorom semenníka je seminóm, kt. sa vyskytuje v strednom i vyššom 

veku. Anaplastické seminómy rýchlo prerastajú do okolia a metastazujú často do blízkych 

lymfatických uzlín v slabinách i inde, spermatocytové zriedka. Neseminómy (embryové Ca, 

teratokarcinómy a choriokarcinóm, nádor ţĺtkového vaku a zmiešané nádory) sa vyskytujú častejšie 

u mladých osôb. Teratómy majú benígny histol. obraz, ale majú potenciál malígnej dediferenciácie. 

Pacienti > 60-r. majú často testikulárne lymfómy. Zriedkavým nádorom je polyembryóm, kt. má 

podobný priebeh ako embryový Ca) a gonadoblastóm tvorený viacerými zloţkami, kt. môţe 

metastazovať.  

Klin. obaz Ca semenníka – charakterizuje zväčšenie semenníka, kt. býva tuhší a zväčša 

nebolestivý. Dg. sa potvrdzuje histol. vyšetrenie. Nezlepšený stav po 2-týţd. th. antibiotikami je 

podozrivý z malígneho nádoru. Metastázy v brušnej dutine sa prejavia rezistenciou v oblasti brucha, 

pri pľúcnych metastázach dýchavicou. Podozrivá z Ca testis je hypoechogénna masa pri USG 

vyšetrení. K zákl. vyšetreniampatrí fyzikálne vyšetrenie, KO, biochemické vyšetrenie séra 

a nádorových markerov (AFP a -HCG). Pred operáciou sa vykoná rtg hrudníka a CT vyšetrenie 

brucha a hrudníka. U mladších osôb nádor vychádzajúci z buniek produkujúcich hormóny sa zjavujú 

príznaky predčasnej puberty. 

Nádory testes sa delia na 3 štádiá: I. štádium – postihnutie semenníka, epididymis al. sper-

matického povrazca; II. štádium – nádor s metastázami len v retroperitoneálnych uzlinách; III. 

štádium – nádor s metastázami mimo retroperitoneálnych uzlín. 

Podľa Indiana University v Indianapolise sa rozlišuje min., stredná a pokročilá choroba. MIn. a 

stredná choroba má min. riziko, pokročila choroba vsoké riziko.  

Min. chorobu charakterizuje: 1. len zvýšenie hodnôt markerov, 2. cervikálne uzliny + nehma-tateľné 

retroperitoneálne uzliny; 3. neresekovateľná nehmatateľná retroperitoneálna choroba; 4. < 5 

pľúcnych metastáz v jednom pľúcnom poli, max. má Ø > 2 cm (+ nehmatateľná retro-peritoneálna 

choroba). 

Stredná choroba sa vyznačuje: 5. len hmatateľnou abdominálnou masou; 6. strednými pľúcnymi 

metastázami (5 – 10 pľúcnych metastáz na jedno pľúcne pole, max. Ø 3 cm) al. solitárnou pľúcnou 

metastázou > 2 cm (+ nehmatateľná retroperitoneálna choroba). 

Pokročilá choroba je charakterizovaná: 7. pokročilými pľúcnymi metastázami (> 10 metastáz na 

jedno pľúcne pole al. mnohonásobnými pľúcnymi metastázami, max. má Ø > 3 cm; + 

nehmatateľnou retroperitoneálnou chorobou) al. prim. mediastinálnym neseminomatóznym 

nádorom; 8. hmatateľnou abdominálnou masou + supradiaframatickou chorobou; 9. metastázami v 

pečeni, kostiach al. CNS.  



Dfdg. Ca semenníka  – treba odlíšiť epididymitídu a orchitídu, kt. sa prejavujú bolestivým zväčšením 

testis. 

Th. seminómov – je chir. – odstránenie semenníka a pokiaľ moţno aj postihnuté uzliny. Podľa druhu 

nádoru sa aplikuje rádioterapia a chemoterapia. Pri podozrení na testikulárny nádor sa vykoná 

orchiektómia ingvínovým prístupom. Seminómy sú výrazne citlivé na rádioterapiu, cytostatiká a 

väčšinou sa dg. včas. V I. štádiu sa po semikastrácii aplikuje dávka 25 – 30 Gy, pri pozit. 

lymfatických uzlinách sa iliakálne a abdominálne uzliny oţiaria dávkou 30 Gy a na oblasť so 

zväčšenými uzlinami s 5 cm okrajmi sa pridá boost, takţe celková dávke je 36 Gy. Pri ľavostrannom 

nádore sa musí oţiariť hilus ľavej obličiky. Počas rádioterapie sa kryje zdravý semenník niekoľkými 

blokmi. Päť rokov preţíva 98 % pacientov liečených rádioterapiou pre seminóm v štádiu Ia a 95 % 

pacientov v štádiu II; v štádiu IIb (objemná masa v abdomene) preţíva iba 60 % pacientov a v 30 % 

prípadov vznikajú vzdialené metastázy. Pacienti v štádiu IIb a III sa liečia chemoterapiou, kt. je 

rovnaká ako pri neseminómoch. Päťročné preţitie pacientv s pokročilým seminómom je 90 %. 

Reziduálne tkanivo, kt. sa občas pozoruje po ukončení chemoterapie, je najčastejšie jazvovité 

fibrotické tkanivo a na rozdiel od neseminómov nevyţaduje odstránenie. 

Th. neseminómov – v I. štádiu sa pacienti po semikastrácii liečia modifikovanou retroperito-neálnou 

lymfadenektómiou šetriacou vlákna sympatikových nervov, čím sa predchádza strate ejakulácie a 

fertility al. ak chýbajú nepriaznivé prognostické faktory (postihntie epididymis a tunica albuginea, 

mikroskopická invázia lymfatických a krvných ciev a signifikantný počet buniek embryového Ca), je 

moţné sledovanie pacientov bez lymfadenektómie (mesačné kontroly s vyšetrením markerov a rtg 

hrudníka, raz/2 mes. CT vyšetrenie počas 1. r. a intervaly sa predĺţia na 2-násobok v 2. r.). 

V II. štádiu s retroperitoneálnymi uzlinami s Ø > 3 cm sa podáva najprv kombinácia BEP (bleomycín 

+ etopozid + cisplatina) a pri reziduálnom nádore sa indikuje lymfadenektómia retroperitoneálnych 

uzlín. Pri uzlinách s Ø < 3 cm sa vykoná lymfadenektómia, po kt. sa podajú 2 cykly BEP al. sa 

pacient sleduje a pri relapse sa podajú 4 cykly BEP al. PVB. Účinné cytostatiká sú: bleomycín, 

cisplatina, etopozid, ifosfamid a vinblastín. 

V III. štádiu sa podávajú pri nádore s vysokým rizikom 4 cykly, pri nádore s nízkym rizikom 3 cykly 

BEP al. PVB. Cykly sa podávajú v 3-týţd. intervaloch. Pri podaní cisplatiny treba pacienta 

dostatočne hydratovať (~ 4 l i. v. tekutín/d) pre moţnosť poškodenia obličiek a podávať antiemetiká 

(dexametazón + antagonista sérotonínu granisetrón, ondasetrón al. tropisetrón). Pri relapse al. 

nedosiahnutí kompletnej remisie sa podáva kombinácia VIP. Pri relapse po podávaní kombinácie 

VIP moţno 10 – 20 % pacientov zachrániť vysokodávkovou chemoterapiou a translantáciou 

autológnych hemopoetických kmeňových buniek. Po štandardnej chemoterapii sa vylieči asi 60 % 

pacientov. Ďalších pacientov moţno zbaviť reziduálnej choroby chir. výkonom. Ten je indikovaný aj 

pri reziduálnej mase po chemoterapii, kt. v 1/3 podmieňuje malígny nádor, v 1/3 teratóm a v 1/3 

fibróza.  

Pouţívaju sa tieto kombinácie cytostatík:  

• BEP: bleomycín 30 mg i. v. 1., 8. a 15. d + etopozid 100 mg/m
2
 i. v. 1.–5. d + cisplatina 20 mg/m

2
 i.v. 1. – 5. d; 

cyklus sa podá raz/3 týţd. 

• PVB: cisplatina 20 mg/m
2
 i. v. 1.–5. d + vinblastín 0,15 mg/kg i. v. 1. a 2. d + bleomycín 30 mg i. m. raz/týţd. 

3-krát; cyklus sa podá raz/3 týţd. 

• VIP: cisplatina 20 mg/m
2
 i. v. 1.–5. d + ifosfamid 1,2 g/m

2
 i. v. 1.–5. d + mesna pred a po ifosfamide + 

vinblastín 0,11 mg/kg i. v. 1. a 2. d (vinblastín nahradí etopozid 75 mg/m
2
 i. v. 1. aţ 5. d, ak ho pacient predtým 

dostával); cyklus sa podá raz/3 týţd. 

• VP-16 p. o.: etopozid 50 mg p. o. denne 21-krát (paliatívna th. pokročilých nádorov); cyklus sa opakuje raz/4 

týţd. 



Karcinóm prostaty – najčastejším nádorom postihujúcim prostatu je adenokarcinóm. Jeho výskyt 

sa v ostatných r. zvyšuje. V USA sa jeho incidencia za ostatných 5 r. zdvojnásobila. Tvorí 41 % 

všetkých malignít dospelých muţov; odhaduje sa, ţe sa zistí u 1 zo 6 muţov v priebehu jeho ţivota. 

V USA je po karcinóme pľúc 2. najčastejšou príčinou smrti. V škandinávskych krajinách sa dg. u 60 

muţov z 10
5
, v USA u 50/10

5
, kým v Číne len u 4/10

5
. Mortalita na tento nádor sa však nezvyšuje 

úmerne morbidite. Pre amerického muţa sa odhaduje 10 % pravdepodobnosť odhalenia Ca prostaty 

počas ich ţivota. Odhaduje sa, ţe ~ 30 % muţov má pravdepodobnosť vzniku mikroskopického Ca, 

~ 10 % riziko klin. ochorenia a ~ 3 % na Ca prostaty zomrie. Vo vzorkách získaných transuretrálnou 

resekciou prostaty sa zistil Ca v 10 – 12 %. kým v autoptických preparátoch muţov > 50-r. v 15 – 30 

%. 

Etiopatogenézu podobne ako pri ostatných malígnych nádoroch nepoznáme. Predpokladajú sa 

viaceré rizikové faktory, ako je vek, rasa, ţivotný štýl a stravovanie, familiárny výskyt, hormónové 

zmeny, vzťah k benígnej hyperplázii prostaty a i. 

Klin. štádiu Ca prostaty sa hodnotí podľa medzinárodnej TNM-klasifikácie, v amer. literatúre sa však 

pouţíva aj klasifikácia podľa Whitmorea-Jewetta (A, B, C, D).  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

TNM-klasifikácia Ca prostaty 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
• Incidentálny Ca prostaty  

  – T1, N0, M0 (A) – fyzikálnym vyšetrením nezistiteľný, nehmatný 

  – T1a–b (A1–A2) – náhodne odhalené v bioptických preparátoch po otvorení al. transuretrálnehe prostatek- 

       tómii vykonanej pre benígnu hyperpláziu prostaty 

  – T1c – biopticky zistený na základe zvýšenej hodnoty prostatického špecifického antigénu (PSA) 

• Lokálne pokročilý  

  – T3, T4, N0, M0 (C), nádor, kt. prekročil prostatické puzdro a šíri sa do semenných vačkov, periprostatického  

       tuku a hrdla močového mechúra  

• Metastazujúci (generalizovaný)  

  – TX, N1–3, M1a–c, D1–2, nádor rozšírený do regionálnych lymfatických uzlín (obturátorovej a hypogastric- 

      kej) al. do ďalej vzdialených lymfatických uzlín, kostry a parenchýmových orgánov 

• Hormónovo rezistentný (D3) – klasifikovaný osobitne len v amer. klasifikácii. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Z klin. hľadiska sa Ca prostaty delí na asymptomatický (mikroskopický, okultný, nevýznamný) a 

symptomatický (klin. významný). 

Osobitnou formou je latentný nádor, zistený ako vedľajší nález pri pitve po úmrtí z inej príčiny. U 

muţov > 70-r. sa zisťuje v 30 %, obvykle má objem < 0,2 cm3 a je dobre diferencovaný. 

Zriedka sa v prostate vyskytuje malobunkový Ca; v literatúre sa opísalo ~ 150 prípadov. Ide však o 

agresívny nádor s tendenciou šíriť sa lokoregionálne a tvoriať aj vzdialené metastázy. Podľa SZO 

klasifikácie sa rozoznávajú 3 typy malobunkového CaP: 

• ovsíkovitý – angl. oat cell carcinoma type, je zloţený z uniformných malých malígnych buniek, asi 

2-krát väčších ako lymfocyty, pyknotickým guľatým aţ oválnym jadrom, nenápadným jadierkom a 

riedkou cytoplazmou. 

• stredne pokročilý typ – intermediate cell type, skladá sa z uniformných malých malígnych buniek s 

jadrovou charakteristickou podobnou ovsíkovitého Ca, ale bohatou cytoplazmou. Bunky môţu byť 

polygonálne al. fuziformné, menej pravidelné a asi 3-krát väčšie ako lymfocyty. 

• zmiešaný typ – combined carcinoma type, je vţdy súčasťou adenokarcinómu prostaty a mô-ţe mať 

ovsíkovitý al. intermediárny typ buniek. Niekedy sa spája so sarkomatoidnými štruktúrami. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Štádiá karcinómu prostaty podľa UICC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



Štádium 0 

   T1a, N0, M0, G1      náhodný histol. nález nádoru v < 3 mikroskopických loţiskách 

   T2a, N0, M0, G1      nádor < 1,5 cm s normálnym tkanivom min. na 3 stranách v 1 laloku prostaty 

Štádium I 

   T1a–T2, M0, G2, G3–4    stredne aţ málo diferencovaný nádor 

Štádium II 

   T1b      náhodný nález nádoru vo > 3 mikroskopických loţiskách 

   T2b      nádor > 1,5 cm al. vo viac ako 1 laloku 

   N0, M0,     kaţdé G 

Štádium III 

   T3      infiltrácia apex prostatae, kapsuly prostaty 

   N0, M0,     kaţdé G (al. prienik za ňu), hrdlo mechúra al. vesiculae seminales, ale bez fixácie 

Štádium IV 

   T4      nádor je fixovaný al. prerastá do iných štruktúr al. vesiculae seminales, kaţdé G al.  

                                             kaţdé T 

   N1      jedna pozit. uzlina < 2 cm 

   N2      jedna pozit. uzlina 2–5 cm al. viaceré uzliny < 5 cm 

   N3      metastáza do uzliny s Ø > 5 cm 

M0 a kaţdé G al. kaţdé T a kaţdé N, kaţdé G, M1 prítomnosť vzdialených metastáz  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Obr. Klinické štádiá karcinómu prostaty. T0 – nehmatateľný nález; 

T1(A) – rektálne hmatateľný malý úzel; T2(B) – rektálne hmatateľná 

infiltrácia (multifokálna, neprekračuje puzdro); T3(C) – rektálne hmatateľná 

infiltrácia prekračujúca hranice orgánu; T4(D) – karcinóm s metastázami 

Klin. obraz Ca prostaty – závisí od klin. štádia; 30 – 40 % muţov vo 

veku nad 50 r. má Ca prostaty, ale len 8 % z nich sa klin. 

manifestuje. Ostatné klin. nevýznamné nádory sa nepreja-via 

vôbec al. za dlhý čas. Tento typ nádoru sa definuje na základe 

hmotnosti, patol.-anat. štádia, prítomnosti ,,pozit.“ okraja 

odstránenej prostaty al. stupňa morfol. diferenciácie (gra-dingu). Obyčajne sa pritom neberie do 

úvahy rýchlosť rastu nádoru a predpokladaná dĺţka ţivota. Malígny potenciál nádoru sa zvyšuje s 

jeho objemom; za hranicu sa pokladá 1,5 cm
3
, nemal by prekročiť objem 20 cm

3
 a musí mať 

hodnotu Gleasonovho skóra < 1/10 kalendárneho veku. 

Existujú nádory úplne bezpríznakové (je ich väčšina), ale aj nádory vyvolávajúce mikčné obštrukčné 

ťaţkosti prejavujúce sa podobne ako benígna hyperplázia prostaty. V pokročilom štádiu sú to kostné 

bolesti (z metastáz), príznaky obštrukcie horných močových ciest (nádor prerastá do oblasti ústia 

ureterov) a príznaky z orgánov postihnutých pri nádorovej generalizácii. 

Malobunkový Ca prostaty sa klin. prejavuje rýchlym rozvojom obštrukčných mikčných príznakov, 

ako je dyzúria, nyktúria a urgentná mikcia. Najčastejším sídlom metastáz sú panvové uzliny 

nasledované metastázami v pečeni, pľúcach, kostiach, príp. v netypických miestach, ako je 

omentum, hlasivky, axilárne uzliny a nadobličky. 

V ostatných r. sa zvýšila incidencia i mortalita Ca prostaty. Príčinou toho je sčasti široké pouţívanie 

PSA, rektálnej ultrasonografie a odber biopsie prostaty pomocou poloautomatických prístrojov na 

perový pohon (gun biopsy), kt. umoţňuje výkonom podobným vpichu inj. ihly vykonať v jednom 

sedení odber z niekoľkých miest a to aj opakovane. Incidenciu Ca prostaty ovplyvnila aj alternatívna 

th. benígnej hyperplázie prostaty – úbytok otvorených operácií prostaty a transuretrálnych resekcií, 

pri kt. sa získal bioptický materiál. Po týchto operáciách sa dodatočne zistil aj v 1/3 pacientov 

incidentálny Ca prostaty. V súčasnosti sa pacienti s benígnou hypertrofiou prostaty liečia častejšie 

blokátormi -adrenergických receptorov a inhibítormi 5-reduktázy, príp. miniinvazívnymi metódami 



(termoterapia, laserová al. elektrická ablácia al. vaporizácia prostaty). Pri týchto výkonoch sa 

nezíska bioptický materiál, preto incidentálnych Ca prostaty ubudlo asi o 75 %. 

Posledným fenoménom je nehmatný Ca prostaty zistený biopsiou prostaty na základe zvýšenej 

hodnoty PSA, klasifikovaný ako T1c. Ten významnou mierou prispel k nárastu Ca a prinieslo do 

tejto problematriky ďalšiu kontroverziu – skríningové akcie. 

V súčasnosti vďaka vyšetrovaniu PSA a cielenej sixtantovej biopsii (3 + 3 odbery z kaţdého laloka, 

najlepšie pod transrektálnou ultrasonografickou kontrolou) sa dajú odhaliť Ca v uţ predklinickom al. 

orgánovo ohraničenom štádiu. S cieľom zlepšiť th. výsledky pri Ca prostaty odporúča Americká 

onkologická spoločnosť (American Cancer Society) odporúča u všetkých muţov > 50-r. kaţdoročne 

vykonávať vyšetrenia per rectum a stanovovať hodnotu PSA. Výraznejší pokles mortality sa však 

tým nedosiahol. Odhalené Ca sú väčšinou klin. nevýznamné. Odporúča sa preto skrínovať len prvý 

rad muţských príbuzných muţa, kt. zomrel na Ca prostaty, najmä ak sa uňho zjavil Ca v mladšom 

veku, a tých, u kt. je v rodinnej anamnéze viacnásobný výskyt Ca prostaty. 

Klin. priebeh sa odhaduje na základe klin. štádia (TNM), veľkosti nádoru, patol. štádia, stupňa 

diferenciácie (histol. grading), Gleasonovho skóra, odchýlok ploidity (meranej prietokovou 

cytometriou), podľa prítomnosti vaskularizácie a perineurálneho šírenia ap. Podľa Gleasonovho 

skóra sa Ca prostaty delia na nádory s dobrou (< 5) a so zlou prognózou (8 aţ 10); 76 % Ca 

prostaty sa klasifikuje skórom 5 – 7 s neistou prognózou.  

Dg. – opiera sa najmä o klin. vyšetrenie (nález tvrdej, hrboľatej prostaty pri vyšetrení per rectum). 

Väčšina nádorov vzniká v perifíérnej prostatickej zóne. Dg. sa potvrdzuje vyšetrením prostatického 

špecifického antigénu (PSA) a transrektálnu ultrasonografiu Kaţdá dg. (→nádorové markery). Ca 

prostaty sa má podloţiť histol. dôkazom adenokarcinómu (z biopsie al. operačného materiálu); bez 

neho sa nemá začínať s th. Na určenie klin. štádia (staging) treba vykonať rtg vyšetrenie pľúc, CT 

panvy a scintigrafia kostry. 

Histol. sa malobunkový Ca prostaty líši od adenokarcinómu prostaty. Dá sa odlíšiť imuno-

histochemickým farbením a elektrónovou mikroskopiou. Pozostáva z malých aţ stredných, 

plochých, často trabekulárne usporiadaných buniek s riedkou cytoplazmou, nevýrazným jadrom a 

jadierkom a disperzným chromatínom. Mitózy a nekrózy nie sú časté. Naproti tomu stredne 

diferencovaný adenokarcinóm sa skladá z malých, stredných a veľkých ţliaz, kt. môţu stláčať al. 

infiltrovať okolitú strómu. Bunky majú eozinofilnú cytoplazmu a prominujúce eozinofilné jadro a 

jadrové vakuoly. Malobunkový Ca prostaty pochádza z buniek epitelu prostaty, kt. majú duálnu 

kapacitu diferencovať sa na adenokarcinóm al. malobunkový Ca prostaty. 

Hodnoty PSA, ACP, ACPT, LD i CEA bývajú pri malobunkovom Ca prostaty nízke, čo môţe zvádzať 

k podceňovaniu závaţnosti ochorenia.  

Th. – pokiaľ sa Ca vyskytuje len v prostate, je vyliečiteľný. V th. sa uplatňuje radiálna prosta-

tektómia, radiačná teleterapia, intersticiálna kryoterapia prostaty al. intersticiálna brachyterapia 

pomocou rádioizotopových ,,zŕn“ obsajúcich 
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I al. 
103

Pd (paládium) a zavádzaných do prostaty do 

ultrasonografickou kontrolou. Keď nádor prestúpi hranice puzdra, stáva sa liečiteľný, ale nie 

vyliečiteľným. Väčšina najmä starších muţov zomiera s Ca prostaty a nie na Ca prostaty. Včasná 

dg., najmä u mladších muţov, dáva väčšiu šancu na vyliečenie. Agresívne metódy th. (radikálna 

prostatektómia, oţiarenie, intersticiálna brachyterapia a intersticiálna kryoterapia) majú za následok 

vyliečenie len pri nádoroch, kt. neprekročili puzdro prostaty a majú opodstatnenie u tých, kt. majú 

očakávanú dlţku ţivota > 10 r. Tzv. max. androgénna blokáda (kombinácia orchiektómia al. 

podávanie analógov LHRH s antiandrogénmi) dokázali vzrastajúci počet preţívajúcich pacientov s 

metastazujúcim Ca prostaty. Incidencia a preva-lencia Ca prostaty sa neustále zvyšujú, mortalita 

však narastá len pomaly. Dokazuje to skôr úspešnosť odhaľovania včasných štádií Ca prostaty ako 

zlepšenie th. 



Th. malobunkového Ca prostaty spočíva v hormónovej manipulácii (bilaterálna orchiektómia s 

aplikáciou goserelínacetátu al. leuprolidacetátu s flutamidom) v kombinácii s th. cytostatikami 

(kombinácia cyklofosfamid + fluorouracil, vinkristín + adriamycín + cyklofosfamid, etopozid + 

cisplatina, novšie sa do th., zavádzajúm taxány a karboplatina), aktinoterapie a dezobštrukčnými 

výkonmi na prostate. V prípade iniciálnych štádií al. štádií len mierne lokálne pokročilých sa 

odporúča radikálna prostatektómia, pri rozsiahlejších a pokročilejších lokálnych nálezoch je vhodná 

th. ţiarením. Priemerný čas preţitia je 6 – 17 mes. 

Karcinóm penisu –  nádory penisu tvoria 1 % všetkých nádorov v Európe a Sev. Amerike. Ich 

výskyt súvisí s náboţenskými tradíciami a hygienickou úrovňou. V zaostalých krajinách (Mexiko, Srí 

Lanka, Vietnam, Thajsko) je ich výskyt aţ 23 %. Karcinóm penisu sa v Izraeli takmer nevyskytuje, 

v USA tvorí 1 %, v juhových. Ázii je to 10 – 20 % Vekový vrchol je v 6. decéniu. Prakticky vţdy ide 

o dlaţdivcovobunkový karcinóm, veľmi zriedka o mezenchýmové nádory. 

Najzávaţnejším etiologickým faktorom je nedostatočná hygiena. Predkoţková smegma sa pokladá 

za kancerogén a jej akumulácia v predkoţkovom vaku vyvolaná tesnou zanedbanou fimózou, 

komplikovanou chron. balanopostitídou, sa pokladajú za vyvolávajúce príčiny. Cirkumcízia však nie 

je absol. ochranou pred Ca. Obviňuje sa najmä retinovaná prepuciová smegma, v kt. nachádza 

ţivnú pôdu Mycobacterium smegmatis. Táto baktéria je príčinou recidivujúcej balanopostitídy. 

V smegme sú prítomné aj kancerogény indol a skatol. Predpokladá sa aj vírusová etiológia a jej 

súvislosť s cervikánym karcinómom partneriek. Nepriaznivý vplyv má infekcia vírusmi ľudským 

papilomavírusom (HPV) a vírusom herpes simplex. 

Prekancerózy – aj na penise sa nachádzajú lézie, kt. sa môţu zmeniť na typický Ca penisu. Moţno 

ich rozdeliť na pseudokancerózy (obrie Buschkeho-Löwensteinove kondylómy, Bowenoidná 

papulóza), obligatórne prekancerózy (leukoplakia, morbus Bowen a erythroplasia Qeyrath) a na 

fakultatívne prekancerózy (balanitis xerotica obliterans, chron. zápalové procesy na penise) . Všetky 

sa môţu potenciálne meniť infiltratívnym rastom na Ca penisu.  Qeyrathova erytroplasia je 

dlaţdicovobunkový Ca in situ, typický zamatovo červeným plakom s ulceráciou, kt. postihuje glans 

penis a predkoţku. V 1/3 prípadov sa vyskytuje súčasne s Ca penisu. 

Ca penisu metastazuje prim. do ingvínových, neskôr aj do iliakálnych uzlín. Rozoznávajú sa 4 klin. 

štádiá. V 1. štádiu je rozsah nádor obmedzený na glans a predkoţku, v 4. štádiu prerastá nádor do 

okolia, postihnuté sú ingvínové a panvové uzliny do takého rosahu, ţe je za hranicami operability 

a prítomné sú aj vzdialené metastázy. 

Ca penisu sa začína väčšinou ako začervenená lézia penisu, kt. sa časom mení na secernujúci 

vred. Spočiatku má lézia exofytický a karfiolovitý vzhľad a je baktériovo infikovaná. Sprievodná 

infekcia je zdrojom odporného zápachu. Nádor po čase prekoná Buckovu fasciu a tunica albuginea 

a preniká do kavernóznych telies. Z prim. regionálnych uzlín (mediálna skupina ingvínových uzlín) 

sa lymfaticky šíri do juxtaregionjálnych lymfatických panvových uzlín. Uzliny bývajú zväčšené, tuhé 

a nebolestivé, niekedy splývajú do paketov. Nie vţdy zväčšené uzliny aj rozsiahleho nádoru musia 

byť nádorovo postihnuté, ich zväčšenie môţe byť zápalové, preto pred začiatkom th. treba histol. 

potvrdiť prim. nádor i uzliny. V pokročilých stavoch nádor preniká z uzlín do koţného krytu a vzniká 

secernujúci koţný defekt. Pred th. treba posúdiť rozsah postihnutia (USG, kavernózografia, MRI). 

O postihnutí uzlín informuje histol. vyšetrenie po lymfadenektómii. Prognosticky nepriaznivé sú 

rozsiahle nádory, histol. anaplázia, vyšší vek a postihnutie uzlín.   

Th. Ca penisu –  pred th. treba vykonať probatórnmu biopsiu. V počiatočných štádiách je th. chir. 

a o radikalite výkonu rozhoduje histol. vyšetrenie. Podľa rozsahu a lokalizácie Ca penisu sa 

vykonáva záchovná a radikálna operácia: 

• excízia malej lézie na glanse do zdravého tkaniva 

• cirkumcízia 



• kryodeštrukcia al. laserablácia 

•  intersticiálna brachyterapia 

• parciálna resekcia (musí presahovať 2 cm do zdravého tkaniva) al. radikálna amputácia penisu 

• emaskulinizácia (radikálna amputýácia penisu s odstránením semenníkov a skrotektómia) 

• ilioingvínová, ingvínová al. panvová lymfadenektómia (často komplikovaná lymfatickou fistulou  

   a lymfatickým opuchom nôh) 

• lokálna apliákácia 5-fluorouracilovej masti 

• systémová polychemoterapia: vinkristín + bleomycín + metotrexát al. cyklofosfamid + cisplatina +  

   bleomycín.  

Prognóza Ca penisu závisí od postihnutia uzlín. Pri postihnutí 2 je 5-r. preţitie 20 %. Keˇnie je 

postihnutá Cabanasova stráţna uzlina (leţiaca v tesnej blízkosti povrchovej v. epigastrica), 10-r. 

preţitie je aţ 90 %, pri negat. postihnutí regionálnych uzlín je 5-r. preţitie 65 – 90 %, pri pozit. 

ingvínovom náleze klesá na 30 – 50 %. Pri postihnutí iliackých uzlín je preţitie len 20 %. 

Karcinóm prsníka a ţenských rodidiel 

Karcinóm prsníka –  carcinoma mammae, je najčastejšie malígne ochorenie ţien (postihuje asi 6 

% ţenskej populácie). Vyskytuje sa častejšie u ţien, kt. nedojčili. Ojedinele sa vyvinie aj v muţskom 

prsníku. Najčastejšie sa vyskytuje medzi 40. a 70. r. ţivota. 

Epitelové nádory prsníka sa odvodzujú z kambiovej oblasti prsníka lokalizovanej do ,,termi-nálnej 

duktovej a lobulárnej jednotky“. Výstelka väčšej časti tejto oblasti je dvojvrstvová, zloţená z 

kubického al. cylindrického epitelu a z myoepitelovej vrstvy. Podľa smeru diferenciácie môţu vznikať 

dva druhy dysplastických zmien a dva zákl. typy epitelových malignít v zmysle tzv. duktovej al. 

lobulárnej diferenciácie. 

Podľa WHO klasifikácie nádorov prsníka z r. 1981 prevzatej aj ICD-O (1990) je pomerne jasná 

skupina lobulových invazívnych Ca, kt. tvoria 10 – 15 % všetkých epitelových nádorov prsníka. 

Problematickejšia je skupina duktových invazívnych Ca bliţšie nešpecifikovaných, kt. predstavujú 50 

aţ 70 % prípadov. Niekt. novšie klasifikácie v snahe morfologicky spresniť názvoslovie definuje 

nádory kvantifikáciou histol. štruktúr a rozoznávajú prevaţne tubulárne, papilárne, príp. kribriformné 

a na druhej strane mucinózne, medulárne a komedo (napr. angl. klasifikácia Millisovej al. amer. 

Pageova klasifikácia z r. 1989), chýba v nich však prognostické hľadisko. Prognostická predikácia v 

ICD-O je ponechaná subjektívnemu 4-stupňovému gradingu, kt. vychádza zo stupňa opuzdrenia 

nádora a diferenciácie nádorových buniek bez určenia kritéria diferenciácie. Z morfol. ukazovateľov 

sa prognóza určuje len veľkosťou nádoru, príp. prítomnosťou a rozsahom diseminácie pri prim. dg. 

Môţe rásť ohraničene (najmä v centre ţľazy) al. infiltratívne (najmä vo vonkajšom hornom 

kvadrante). Okrem toho jestvujú osobitné formy Ca prsnka. K ohraničeným formám Ca prsníka patrí 

papilokarcinóm a komedónový Ca. 

Papilokarcinóm je malígny variant papilomatózy prsníka, kt. postihuje hlboké vývody ţľazy. 

Upozorňuje na seba krvácaním z bradavky. Ak sa neodstráni rastie pomerne rýchlo a a vytláča koţu 

navonok. Je veľmi citlivý na rádioterapiu. Päť r. preţíva asi 60 % pacientiek. 

Komedónový karcinóm sa makroskopicky javí ako uzlovitý nádor, z kt. moţno na reze vytla-čiť 

ţltavé čapy podobne ako z koţného komedónu. Histol. ide o proliferáciu vývodového epi-telu, kt. sa 

stáva viacvrstvový a neraz úplne vypĺňa vývody. Centrálne oblasti vývodov vyplnené nádorovými 

bunkami nekrotizujú. Infiltrácia strómy v typickej forme nevzniká. Podobá sa glanduliformnému 

intraduktálnemu karcinómu, pri kt. však v nádorových čapoch nenastáva centrálna nekróza. 

Infiltratívne formy môţu mať štruktúru jednoduchého Ca, skirhu al. medulárneho Ca. Šíria sa per 

continuitatem do okolia. Niekedy vniká do koţe, kt. exulceruje. Na spodine vrastá do pektorálnej 

fascie a m. pectoralis. Lymfogénnou propagáciou sa môţe šíriť v koţi, kde vzniká tuhá aţ doskovitá 



infiltrácia rozsiahlych oblastí hrudníka, kt. pripomína pancier (pancierový karcinóm). Lymfatickou 

cestou preniká často aj do pleury a niekedy do peritoneálnej dutiny. Pravidelne metastazuje do 

regionálnych lymfatických uzlín: z vonkajšieho horného kvadrantu do axilárnych, z vnútorného 

horného kvadratnu do supraklavikulárnych a z dolných kvadrantov do retrosternálnych al. 

vnútrohrudných uzlín. Ca prsníka s Ø < 2 cm majú aţ v 60 % uţ histol. zistiteľné metastázy v 

lymfatických uzlinách axily. Vzdialené metastázy môţu vznikať v chrbtici, panvových kostiach, 

pečeni, pľúcach, na pleure, v ováriách, príp. mozgu. Infiltratívne formy sú malígnejšie ako 

ohraničené; 5 r. preţíva asi 30 % pacientiek. 

Jednoduchý Ca a skirhus sa javí ako neveľký, tuhý, stvrdnutý uzol, kt. zrastá s epidermis a za-

príčiňuje vtiahnutie a dislokáciu bradavky. Vyskytuje sa najmä u starších ţien a trvale pomaly rastie. 

Medulárny Ca je mäkký, obyčajne masívny nádor podmieňujúci zväčšenie prsníka, s tenden-ciou k 

exulcerácii. Histol. má obyčajne charakter solídneho al. ţľazového Ca. 

K osobitným formám Ca prsníka, kt. sú priaznivejšie ako infiltrujúce (aj keď po dlhšom trvaní a za 

niekt. okolností, napr. v gravidite, sa môţu generalizovať), patria: 

Pagetov Ca – prejavuje sa ako chron. mokvavá afekcia bradavky, kt. sa šíri aj na okolitú koţu. 

Mikroskopicky sa v epiteli bradavky nachádzajú veľké svetlé bunky s hyperchrómnymi jadrami. 

Podobná nádorová proliferácia sa zisťuje v epitele vývodov. Niekedy afekcia pretrváva roky, bez 

toho, aby nastalo rozšírenie nádoru v prsníku, po dlhšom čase sa však vyvinie infitltratívne rastúci 

Ca. 

Vývodový Ca – máva dlaţdicovú al. papilárnu štruktúru. 

Lobulárny Ca – neinvazívny typ karcinómu, kt. pripomína normálne rozloţenie ţľazových lobulov. 

Solídny medulárny Ca – podobá sa bazaliómu. Býva uloţený tesne pod bradavkou. Je relat. 

benígny.  

Ţelatinózny Ca – je pomerne zriedkavý. Má štruktúru cylindrocelulárneho adenokarcinómu 

s vystupňovanou tvorbnou hlienu. Zriedkavejšie ide o disociovaný karcinóm z prstencových buniek. 

Ca zo svetlých buniek – je v prsníku výnimočný. 

Klin. obraz Ca prsníka – charakterizuje nebolestivé, tuhé zdurenie (75 %) al. bolestivý uzol (10 %), 

sekrécia bradaviek (10 %), miestny opuch (4 %) a vtiahnutie bradavky (3 %). Uvedené príznaky 

však patria k neskorým prejavom pokročilého štádia. Včasnejšie prejavy sa dajú zachytiť 

pravidelným palpačným samovyšetrovaním. K ďalším príznakom patrí vtiahnutie koţe al. jej 

nepohyblivosť nad stvrdnutým loţiskom, lymfedém (vzhľad koţe podobný pomarančovej kôre so 

zväčšením koţných pórov), deformácia prsníka následkom infiltrácie retinacula cutis. V 

začiatočných štádiách je niekedy prítomný fenomén plató: koncentrickým posúvaním koţe voči 

hmatateľnému uzlu vzniká viditeľná plošná priehlbina (Jacksonov test). V pokročilejších štádiách 

môţu byť prítomné otvorené ulcerácie. Podozrivé sú najmä jednostranné tuhé uzly s hrboľatým 

povrchom, zrastené s koţou. 

Dg. Ca prsníka – stanovuje sa somatickým vyšetrením (inšpekciou a palpáciou všetkých 

kvadrantov, axíl a supraklavikulárnych oblastí), zobrazovacími metódami (sonografia, 

xeromamografia, galaktografia, termovízia, príp. počítačová tomografia) a bioptickým vyšetrením. 

Vyšetrenie nádorových markerov nemá praktický význam pre skríning a prim. dg. k. p., úspešne sa 

však vyuţívajú pri hodnotení účinnosti th. a včasnej dg. recidív nádoru. 

Dôleţité je samovyšetrovanie prsníka palpáciou od prsníka k pazuche. Priebeh Ca prsníka závisí od 

lokalizácie. Za prekancerózu sa pokladá →mastopatia. 



Z nádorových markerov sa vyuţíva stanovovanie karcinoembryonálneho antigénu (CEA), CA 15-3, 

tkanivového polypeptidového antigénu (TPA) a antigénu mucinóznych karcinómov (MCA). 

Zvýšené hodnoty CEA sa zisťujú asi v 25 % nádorov ohraničených na ţľazu, ale aţ v 80 % pri 

vzdialených, najmä pečeňových a kostných metastázach. Jeho hodnoty korelujú s rozsahom 

nádoru. Pri mozgových metastázach bývajú zvýšené hodnoty CEA v likvore (asi v 70 % prípadov). 

Za prognosticky nepraznivé sa pokladajú hodnoty > 40 ng/ml: 3 r. preţíva menej ako polovica, kým 

z pacientiek, kt. neprodukujú CEA aţ 90 %. Asi v 80 % prípadov s metastázami produkujúcimi CEA 

nastáva po chemoterapii al. hormónovej th. výrazný pokles aţ úprava hodnôt CEA. Dôleţitejšie ako 

absol. hodnoty je tu však dynamika zmien. 

TPA býva často jediným ukazovateľom aktivity ochorenia nediferencovaného invazívneho nádoru a 

citlivo informujú o jeho proliferačnej aktivite. Jeho zvýšené hodnoty (> 140 U/l) sa zisťujú asi v 40 % 

začiatočných a > 80 % pokročilých prípadoch. Pri zvýšených hodnotách pred th. sa recidívy 

dostavujú aţ v 40 %, kým u pacientiek s nezvýšenými hodnotami len v 15 % prípadov. Vhodnejšie je 

však súčasné stanovenie TPA a CEA. Medzi gamagrafickým vyšetrením a hodnotami CEA a TPA je 

pri sledovaní recidív dobrá korelácia. Nezhody medzi nimi v zmysle pozitivity markerov pri úprave 

gamagrafického nálezu môţu byť následkom produkcie markerov metastázami mimo kostry a 

klamné zvýšenie TPA (pri chron. zápaloch pečene a ţlčníka), resp. CEA (u fajčiariek). 

CA 15-3 produkujú najmä stredne a dobre diferencované nádory. Jeho zvýšené hodnoty sa zisťujú v 

20 % prípadsov s ná- dorom ohraničeným na ţľazu, v 55 % prípadov s metastázami do axilárnych 

lymfatických uzlín a v 80 % prípadov so vzdialenými metastázami. Jeho hodnoty korelujú s 

rozsahom nádoru. CA 15-3 je vhodnejší marker na sledovanie klin. stavu pacientiek ako CEA, ich 

súčasné stanovenie však podstatne zvýši pp. záchytu recidívy. Klamná pozitivita sa zisťuje v 10 % 

prípadov, napr. pri cirhóze pečene, hepatitíde a postihnutí obličkových glomerulov. 

MCA má pri odhaľovaní recidív nádoru vyššiu dg. špecifickosť a dg. citlivosť ako C 15-3 a je vhodný 

aj na sledovanie dialyzovaných pacientiek, pretoţe v dôsledku dialýzy nenastáva klamne zvýšenie 

jeho hodnôt. Klamné zvýšenie moţno pozorovať pri hepatopatiách a nefropatiách. 

Priebeh Ca prsníka sa hodnotí pomocou kolumbíjskej klasifikáciou podľa Steithala: 

Štádium A – nádor nezrastený so stenou hrudníka, nie sú zistiteľné metastázy do lymfatických uzlín, 

edém koţe nie je prítomný 

Štádium B – prítomné metastázy do axilárnych lymfatických uzlín, kt. však nie sú fixované na okolité 

tkanivá (priemer < 2,5 cm) 

Štádium C – ako B + niekt. z týchto príznakov: 1. rozsiahly edém koţe prsníka; 2. koţné ulcerácie; 

3. zrastenie nádoru so stenou hrudníka; 4. metastázy do axilárnych lymfatických uzlín (priemer > 2,5 

cm); 5. fixácia lymfatickej uzliny na okolité tkanivo. 

 

TNM-klasifikácia karcinómu prsníka 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
T – primárny nádor 

TX primárny nádor nemoţno hodnotiť 

T0 nijaké príznaky primárneho nádoru 

Tis carcinoma in situ: intraduktálny al. lobulárny, 

 príp. m. Paget mamily bez dokázateľného nádoru 

T1  > 2 cm   a) nefixovaný na fasciu al. sval 

T2  < 2–5 cm 

T3 > 5 cm  b) fixovaný na fasciu al. sval 

T4 Infiltrácia do steny hrudníka, resp. koţe 

 a) do steny hrudníka 

 b) edém koţe, resp. infiltrácia al. ulcerácia 



 c) = a + b 

N – regionálne uzliny 

NX reginálne lymfatické uzliny nemoţno hodnotiť 

N0 neprítomnosť metastáz v regionálnych lymfatických uzlinách 

N1 Axilárne uzliny pohyblivé voči okoliu 

 a) nepostihnuté 

 b) postihnuté 

N2 Fixácia axilárnych uzlín 

N3 Supraklavikulárne uzliny/edém ramena 

M – vzdialené metastázy 

MX prítomnosť vzdialených metastáz nemoţno hodnotiť 

M0 vzdialené metastázy nie sú prítomné 

M1 vzdialené metastázy 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

*T – tumor, N – nodulus 
––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Štádiá 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
0  Tis   N0  M0 

I  T1  N0  M0 

IIA  T0–1  N1  M0 

IIB  T2  N0  M0 

  T3  N0  M0 

IIIA  T0–2  N2  M0 

  T3  N1–2  M0 

IIIB  T4 kaţdé N  M0 

 kaţdé T   N3   M0 

IV kaţdé T a   N   M1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Morfologická klasifikácia primárnych karcinómov prsníka (ICD-O, 1990)                                          kód 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I. Neinfiltrujúce karcinómy in situ (prekancerózy) 

      1. Lobulárny karcinóm in situ – LCIS       8520/2 

      2. Duktový karcinóm in situ – DCIS, vrátane špecifických foriem (papilárny, komedo,  8500/2 

          cystický, adenoidno-cystický) 

II. Infiltrujúce karcinómy 

  A. Lobulárne 

       1. Invazívny lobulárny karcinóm (vrátane histiocytoidného a lobulárneho karcinómu  8520/3      

           s loţiskami buniek pečatného prsteňa)    

       2. Tubulárnoalveolárny variant invazívneho lobulárneho karcinómu vrátane   8521/3 

           duktorvého)  

B. Duktové 

       3. Papilárny karcinóm intraduktový*        8503/3 

                 intracystický*        8504/3 

       4. Kribriformný karcinóm*         8201/3 

       5. Tubulárny karcinóm*        8211/3 

       6. Čistý mucinózny (koloidný) karcinóm*      8480/3 

       7. Medulárny karcinóm s lymfoidovou strómou*     8512/3 

       8. Duktový invazívny karcinóm NS**       8500/3 

       9. Kombinovaný duktový a lobulárny karcinóm**     8522/3 

     10. Atypický medulárny karcinóm***       8510/3 

     11. Komedokarcinóm***        5501/3 

     12. Zmiešaný mucinózny karcinóm***       8500/3 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zriedkavé varianty 



     13. Karcinóm secernujúci lipidy       8314/3 

     14. Karcinoid         8240/3 

     15. Pagetov nádor s duktovou zloţkou       8541/3 

     16. Pagenot nádor bradaviek (len koţe)      8540/3 

     17. Karcinóm bohatý na glykogén (svetlobunkový)     8315/3 

     18. Juvenilný sekrečný karcinóm       8502/3 

Komplexné varianty 

a) metaplázia parenchýmu 

     19. s dlaţdicovitou metapláziou parenchýmu      8570/3 

     20. adenoidnocystický karcinóm       8200/3 

     21. apokrinný karcinóm        8573/3 

     22. s vretenobunkovou metapláziou parenchýmu     8573/ 

b) metaplázia strómy 

     23. s metapláziou strómy (chrupavčitou, kostnou, osteoklastoidnou)   8571/3 

     24. Neklasifikovateľný karcinóm NOS        8010/3 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Malígny potenciál: * – nízky; ** stredne vysoký; *** vysoký 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Th. Ca prsníka – chemoterapia obyčajne doplňuje ostatné liečebné metódy. Indikuje sa najmä pri 

metastázach v parenchýmových orgánoch (pečeň, pľúca), kde hrozí progresia pri pomalšie 

nastupujúcom účinku hormónovej th., ako aj pri negat. estrogénových (ER) a progesterónových 

receptoroch (PR). Delí sa na adjuvantnú, kuratívnu a paliatívnu.  

Adjuvantná chemoterapia sa podáva pacientkám, u kt. sa uţ nepredpokladá vznik mikrometa-

statických, klin. sa neprejavujúcich loţísk. Podáva sa v snahe zlikvidovať zvyškovú nádorovú 

populáciu, kt. nebola odstránená chir. zákrokom al. rádioterapiou. Po odstránení nádoru nastáva 

akcelerácia rastu malígnych buniek, kt. prechádzajú z pokojového štádia G0 do proliferatívnej fázy. 

V tomto období je bunka najcitlivejšia na chemoterapiu.  

Adjuvantná th. je indikovaná u postmenopauzových ţien s pozit. axilovými uzlinami al. bez nich pri 

nepriaznivých prognostických faktoroch. Podáva sa 6 cyklov kombinácie FAC al. CMF (ak je 

kontraindikované podanie antracyklíénov). Pacientkam s pozit. ER sa podáva tamoxifén 20 mg/d p. 

o. počas 5 r. Tamoxifén bez chemoterapie sa podá pacientkam s malým rizikom recidívy (negat. 

axilové uzliny, nádory s pozit. ER al. PR, max. Ø nádoru < 2 cm, dobre diferencovaný nádor – G1 – 

s malou frakciou buniek vo fáze S) a pri čistom mucinóz-nom, tubulárnom al. apilárnom Ca. 

Tamoxifén zniţuje mortalitu po 10 r. od operácie u ţien po menopauze asi o 20 %.  

U premenopauzových ţien s pozit. axilovými uzlinami sa adjuvantná th. štandardne skladá zo 6 kúr 

kombinácie FAC. Pri > 3 axilových uzlín sa lepšie výsledky dosahujú po sekvenčnom podaní 4 

dávok doxorubicínu 75mg/m
2
 i. v. raz/3 týţd., po kt. sa aplikuje ešte 8 cyklov kombinácie CMF. Pri 

negat. uzlinách a nepriaznivých prognostických faktorov sa indikuje taktieţ 6 cyklov FAC. 

Adjuvantná th. zniţuje mortalitu o 20 % po 10 r. 

Pri inflamatórny Ca prsníka, kt. má nepriaznivú prognózu sa po stanovení dg. malou biopsiou so 

zachytením koţe podá cyklofosfamid 8 mg/kg/d 5-krát a po úprave KO 4 – 6 cyklov FAC v 1-mes. 

intervaloch, potom rádioterapia (50 Gy s boostom na nádor 15 – 20 Gy). Axila a supraklavikulová 

oblasť sa oţiaria dávkou 45 – 50 Gy. Mastektómia môţe nahradiť boostovú dávku. Dva týţd. po 

začiatku rádioterapie sa začne s podávaním 6 cyklov CMF (v prvom cykle sa podá len cyklofosfamid 

s 5-fluorouracilom). U pacientok s palpovateľnou masou po rádioterapii sa vykoná mastektómia. Do 

úvahy prichádza aj vysokodávková chemoterapia s autológnou transplantáciou kmeňových krvných 

buniek.  



Kuratívna chemoterapia sa aplikuje pacientkám, u kt. nejestvuje iný variant th. a v prípade solídnych 

nádorov, citlivých na chemoterapiu s vyšším klin. štádiom. Ak po ukončení kuratívnej chemoterapie 

nastane regresia nádorovej choroby, môţe v určitom slede nasledovať chir. al. radiačná th. 

Paliatívna chemoterapia sa podáva pri diseminovaných formách nádoru al. pokročilých 

lokoregionálnych nálezoch, a to s cieľom zmenšiť rozsah nádoru, a tým zlepšiť kvalitu ţivota; často 

sa dostavuje analgetický účinok tejto th. 

Chemoterapia sa vykonáva jedným preparátom (monoterapia), častejšie však vo forme poly-

chemoterapeutických reţimov. Do týchto reţimov je optimálne zaraďovať látky účinné v rôznych 

fázach bunkového cyklu. Nádor je heterogénnou populáciou, viacliekovou chemoterapiou sa preto 

ovplyvní viac nádorových kmeňov. Monoterapia je menej účinná, lebo sa vyvíja pomerne skoro 

rezistentné klony buniek. 

Pre započatím chemoterapie sa určí klin. štádium (staging), histol. stupeň malígneho potenciálu 

(grading), prítomnosť al. neprítomnosť steroidných receptorov a hormónová aktivita pacientky (či ide 

o premenopauzálnu al. postmenopauzálnou pacientku). Hodnotí sa aj celková telesná zdatnosť a 

prítomnosť interkurentných ochorení a prognostických faktorov. K nepriaznivým faktorom patrí nízky 

vek, neprítomnosť steroidných receptorov, vysoký malígny potenciál a vyšší grading. 

Obvykle sa podáva jeden z 2 zákl. chemoterapeutických reţimov: CMF (cyklofosfamid + metotrexát 

+ fluorouracil) al. FAC (obsahuje namiesto metotrexátu antracyklínové cytostatikum). 

Chemoterapeutické reţimy sa opakujú po 3 – 4 týţd. za pravidelnej kontroly KO. Pri poklese niekt. 

krviniek je nevyhnutné neţiaduce prerušenie th. Aby sa zabránilo tejto komplikácii, podávajú sa 

profalakticky vitamíny. Adjuvantná chemoterapiu sa aplikuje 6 mes., kuratívnym reţimom sa sleduje 

regresia al. progresia ochorenia a podľa toho sa chemoterapia ďalej upravuje. 

Pri relapsoch ochorenia, najmä ak ide o rozsiahle lokoregionálne ochorenie so zápalovou zloţkou, 

sa podáva chemoterapia ďalšieho radu, napr. fluorouracil + leukovorín + platina. Ďalším moţným 

reţimom je fluorouracil + leukovorín + mitomycín C (al. mitoxantrón). Tam, kde zlyhali 

antracyklínové antibiotiká, ťaţko moţno očakávať lepšiu odozvu na th. mitoxantrónom. Vysokú 

afinitu k pečeňovým metastázam má alkaloid z Vinca vinorelbín (Navelbin
®
). Výhodnejšie je jeho 

podávanie sd antracyklínovým antibiotikom. 

Kombinácie cytostatík pri kardinóme prsníka: 

• CMF: cyklofosfamid 100 mg/m
2
 p. o./d 1. – 14. d + metotrexát 40 mg/m

2
 i. v. 1. a 8. d + 5-fluorouracil 600 

mg/m
2
 i. v. 1. a 8. d; cyklus sa opakuje raz/4 týţd. 

• DOC + VRB: doxorubicín 50 mg/m
2
 i. v. 1. d + vinorelbín 25 mg/m

2
 i. v. 1. a 8. d; cyklus sa podá raz/3 týţd. 

• FAC: 5-fluorouracil 500 mg/m
2
 i. v. 1. a 8. d + doxorubicín 50 mg/m

2
 i. v. 1. d + cyklofosfamid 500 mg/m

2
 i. v. 

1. d; cyklus sa opakuje raz/4 týţd. 

• FAC (3-týţd. intervaly): 5 fluorouracil 500 mg/m
2
 i. v. 1. d + doxorubicín 50 mg/m

2
 i. v. 1. d + cyklofosfamid 

500 mg/m
2
 i. v. +. d; cyklus sa opakuje raz/3 týţd. 

• P/D: paklitaxel 175 – 225 mg/m
2
 i. v. al. docetaxel 100 mg/m

2
 i. v. raz/3 týţd. 

Hormónová th. vychádza z poznatku, ţe nádorové tkanivo Ca prsníka ovplyvňujú estrogény, 

gestagény, prolaktín, lutropín a rastový hormón. Niekt. z nich sa uplatňujú v th. Ca prsníka. 

Hormónová th. má svojej dôleţité postavenie najmä v th. prim. pokročilého a recidivujúceho Ca 

prsníka. 

Pri metastázach v mäkkých tkanivách al. kostiach sa pri pozit. ER al. PR dosahuje remisia aţ v ½ 

prípadov. Pri jej účinnosti sa podáva aţ do progresie. Pri neúčinnej prvolíniovej hormónovej th. je 

malá pravdepodobnosť, ţe ďalšia hormónová th. indukuje remisiu. 

Rozoznávajú sa viaceré metódy hormónovej th.: 

1. Ablačné metódy – vyraďujú endokrinnú funkciu orgánu; patrí sem 



• ovarektómia – ostáva metódou voľby u premenopauzálnych pacientiek, resp. ţien do 1 r. po 

menopauze. Pri všeobecne platných indikáciách (prim. pokročilý nádor al. relaps ochorenia, 

pozitivita hormónových receptorov) má dobrý efekt najmä pri metastatickom postihnutí mäkkých 

tkanív, uzlín a kostry, a pri loţiskových formách pľúcnej diseminácie. Horšie sú výsledky pri 

metastázach do CNS, pečene a pri karcinomatóznej pľúcnej lymfangoitíde. Podobný účinok má 

radiačná kastrácia, nástup účinku je pomalší, tvorba estrogénov klesá na bazálnu hodnotu po 3 – 5 

mes.  

2. Aditívne metódy – podávanie hormónových preparátov vo vyšších dávkach ako fyziol. 

• analógy gonadoliberínu – agonisty LH-RH, podávajú sa najmä v kombinácii s inými hormónovými 

prípravkami (busurelín – Suprefact
®
, leuprolín 7,5 mg s. c. raz/mes. u premenopauzových ţien – 

Lupron
®
, goserelín 3,6 mg tyčinka kaţdé 4 týţd. – Zoladex

®
) 

• estrogény – napr. dietylstilbestrol 5 mg p. o./d pri ER pozit. nádore a menopauzových ţien; 

podávali sa predtým vo vysokých dávkach, v súčasnosti majú okrajový význam 

• megestrolacetát sa podáva v dávke 40 mg p. o. 4-krát/d pri ER-pozit. nádoroch v ktoromkoľvek 

veku 

• gestagény – pouţíva sa najmä medroxyprogesterónacetát v dávke > 400 mg p. o./d, a to pri ER-

pozit. nádoroch v ktoromkoľvek veku (Provera
®
, Depo-Provera

®
, Farlutal

®
, Farlutal Depot

®
), kt. 

pôsobí cestou inhibíciou hypofýzových gonadotropínov antiestrogénne a antiandrogénne; 

predpopkladá sa aj priamy cytotoxický účinok. Toleruje sa dobre, neţiaduce účinky, ako je nauzea, 

retencia tekutín, bolesti hlavy, exantém a i. bývajú málo vyznačené.  

• androgény – osvedčujú sa najmä pri kostných metastázach; podávajú sa prípravky s min. 

neţiaducimi účinkami virilizácie 

• glukokortikoidy – vyuţívajú sa paliatívne pri karcinomatóznej lymfangoitídy pľúc, metastatickom 

postihnutí pečene a CNS pre svoj antiedémový účinok; zlepšujú funkciu postihnutých orgánov a 

subjektívny stav pacientky; dlhodobá th. máva známe neţiaduce účinky. 

3. Inhibičné metódy – blokujú syntézu hormónov al. ich metabolické účinky; patria sem: 

• inhibítory aromatáz – aminoglutetimid 250 mg p. o. 2-krát/d (Orimeten
®
) vyvoláva farmakol. 

adrenalektómiu; inhibuje syntézu steroidných hormónov na niekoľkých úrovniach. Následnou 

zvýšenou sekréciou ACTH treba tlmiť súčasným podávaním hydrokortizónu. K neţiaducim účinkom 

patrí ospanlivosť, nárast hmotnosti, nauzea, vracanie, ortostatická hypotenzia a hematotoxickosť.  

• antigonadotropíny  

• inhibítory prolaktínu  

4. Kompetitívne metódy – podávanie farmák, kt. súťaţia o receptor s prirodzeným hormónom. 

Najčastejšie sa pouţíva tamoxifén v dávke 20 mg/d p. o., a to u premenopauzových a post-

menopauzových pacientiek s ER-pozit. nádormi (Novaldex
®
, Tamoxifen

®
, Zitazonium

®
); okrem 

väzby na receptory estrogénov má aj cytostatický účinok, blokuje bunkový cyklus vo fáze G0–G1. 

Účinok je najvýraznejší pri mäkkých tkanivách a viacerálnom al. kostnom postihnutí. Neţiaduce 

účinky nebývajú výrazné. Môţe sa zjaviť nauzea, niekedy návaly tepla, zriedkavejšie metroragia, 

flebitídy, hematotoxickosť, pri dlhodobom podávaní osteroporóza. 

Prvá hormónová th. premenopauzových pacientok je adnexotómia al. tamoxifén, príp. analógy 

LHRH. U postmenopauzových pacientok sa podáva tamoxifén al. droloxifén a inhibítory aromatáz. 

Druholíniovou th. u postmenopauzových pacientok je progesterón al. inhibítory aromatáz, u 

premenopauzových pacientok po adnexotómii tamoxifén. Pri rezistencii voči hormónovej th. sa 

podáva chemoterapia. Pri rezistencii voči kombinácii CFM nmoţno podať doxorubicín s 



vinorelbínom. Pri rezistencii voči doxorubicínu sú indikované taxány (palitaxel al. docetaxel). 

Alternatívou je kombinácia cisplatiny s vyššou dávkou cyklofosfamidu. Asi 30 % remisií moţno 

očakávať pri komnvinácii 5-fluorouracilu s leukovorínom al. po malých pperorálnych dávkach 

etopozidu.  

V porovnaní s chemoterapiou má hormónová th. menej neţiaducich účinkov a dobre sa toleruje.  

Pred th. treba treba vyšetriť receptory vo vzorke tkaniva odobratej hruboihlovou biopsiou, dg. 

excíziou, príp. v operačnom resekáte nádoru. Počet receptorov sa stanovuje po inkubácii cytosolu 

homogenizovaného tkaniva s hormónom označeným rádionuklidom; nameraná aktivita 

nadviazaného steroidu sa uvádza vo fmol (10
-15

 mol) na ng proteínu. Imunohistochemické metódy 

vyuţívajú špecifické monoklonové protilátky proti receptorom. Tak moţno detegovať receptory 

tkaniva v parafinových bločkoch i receptory obsadené estrogénom. 

Stanovujú sa najmä estrogénové (ER) a progesterónové receptory (PR): za estrogénpozitívne sa 

pokladá tkanivo s ER > 5–10 fmol/ng, za progesterónpozitívne tkanivo s PR > 5 fmol/ng. Dobre 

diferencované nádory bývajú receptorpozitívne, v nádoroch menej diferencovaných býva počet 

receptorov niţší. Percento pozitivity stúpa s vekom, býva niţšie v premenopauze, v prim. nádore 

niţší ako v uzlinových a vzdialených metastázach. Čím vvšší je počet receptorov, tým lepšie sú 

výsledky hormónovej th.  

Účinnosť th. pri neznámom stave receptorov sa predpokladá v 20 aţ 30 %, pri receptorovej pozitivite 

v 50 – 70 %. U pacientiek s ER+ a PR+ moţno dosiahnuť th. odpoveď aţ v 78 % prípadov, kým pri 

ER– a PR– len asi v 10 %. Pri ER+ a PR– sa dá priaznivý výsledok th. očakávať v 34 %, pri ER– a 

PR+ asi v 45 %. 

Nástup účinku hormónovej th. je protrahovaný, zjavuje sa po 6 – 8 týţd od započatia th. Pri pozit. 

odpovedi na jeden druh hormónovej th. je veľká pp. účinnosti aj následne podanej inej 

hormonoterapie. Prognosticky priaznivý je pomaly rastúci, dobre diferencovaný nádor s bez-

príznakovým odbobím dlhším ako 2 r., prevaţne metastázami do mäkkých tkanív, kostry 

a loţiskovou infiltráciou pľúc (uprednostňuje sa tu hormonoterapia, chemoterapia nasleduje aţ po jej 

zlyhaní). Prognosticky nepriaznivé sú rýchlo rastúce, zle diferencované nádory s bezpríznakových 

období kratším ako 2 r., prevaţne metastazujúci do pečene, CNS a karcinomatózou pľúcnou 

lymfangoitídou (uprednostňuje sa tu chemoterapia). 

U premenopazálnych pacientiek je prvým krokom ovarektómia, antiestrogény sa pokladajú za th. 2. 

poriadku, gestagény, resp. inhibítory aromatáz za th. 3. poriadku. 

V postmenopauze sú antiestrogény th. 1. poriadku, po nich nasledujú gestagény a inhibítory 

aromatáz; chemoterapia nastupuje aţ po vyčerpaní ostatných druhov hormonoterapie. 

Rádioterapia – pri menej pokročilých nádoroch (T1, T2) sa rádioterapia aplikuje spolu s chir. 

zákrokom ako pooperačné oţarovanie. Po radikálnej operácii sa ţiarením zabezpečuje oblasť celej 

hrudnej steny, po parciálnej resekcii kvadrantu je indikovaná pooperačná rádioterapia na oblasť 

zvyšku prsníka. Oţiarovanie regionálnych lymfatických axilárnych a supraklavikulárnych uzlín len pri 

pozit. histol. náleze v resekovaných uzlinách. Pri negat. náleze (pN0) regionálne lymfatické uzliny sa 

neoţarujú. Na oblasť jazvy po ablácii prsníka sa aplikuje jednotlivá loţisková dávka (LD) 2,0 Gy do 

celkovej LD 46 Gy (5 frakcií/týţd.). 

Pri Ca prsníka prichádza do úvahy pooperačná, kuratívna a paliatívna rádioterapia. 

Pooperačná rádioterapia – sa vykonáva ihneď po zhojení jazvy, najneskôr do 4 týţd. Pred th. 

Kuratívna rádioterapia – aplikuje sa pri pokročilých nádoroch (T3, T4, zápalovo zmenené nádory, 

pakety axilárnych uzlín, pozit. supraklavikulárne uzliny ap.), kt. sú z prognostického hľadiska 

inoperabilné. Podáva sa súčasne s chemoterapiou al. hormonoterapiou. Oţaruje sa vţdy celá oblasť 



prsníka a regionálne lymfatické uzliny. Pri oţarovaní celého prsníka sa aplikuje jednotlivá dávka 2,0 

Gy do celkovej loţiskovej dávky 50 Gy. Po zjohení akút. postradiačnej reakcie pridávame dávku 

malým poľom len na makroskopicky viditeľnú časť nádoru (boost dávka) individuálne podľa veľkosti 

nádoru 15 – 24 Gy. Regionálne axilárne a supraklavikulárne lymfatické uzliny sa oţarujú jednotlivou 

loţiskovou dávkou 2,0 Gy do celkovej loţiskovej dávky 42 – 44 Gy. Po zhojení akút. postradiačnej 

reakcie sa pridáva v II. sérii rádioterapie boost dávka individuálne 15 – 24 Gy malým poľom na 

oblasť hmatných axilárnych, príp. supraklavikulárnych uzlín. 

Oţiarovacia technika – pouţívajú sa vysokoenergetické zdroje ţiarenia (rádiokobalt 60Co, lineárny 

urýchľovač). Pri oţarovaní prsníka al. hrudnej steny po radikálnej mastektómii sa vyuţíva technika 

dvoch protiaľahlých polí (od sterna a z axily) tangenciálne k pľúcnemu tkanivu. Tým sa dosahuje 

homogénne preţiarenie celého objemu pri max. šetrení pľúcneho tkaniva leţiaceho pod nádorom, 

resp. pod preţiarenou hrudnou stenou. Jazvu po ablácii prsníka moţno tieţ oţiarovať z jedného 

priameho poľa elektrónovým zväzkom lineárneho urýchľovača. Energia elektrónov (a tým aj dolet 

elektrónového zväzku) sa volí podľa hrúbky hrudnej steny. 

Radiačná kastrácia – je indikovaná pri pokročilých nádoroch u premenopauzálnych ţien. Oţiarenie 

vaječníka sa vykonáva brzdným ţiarením lineárneho urýchľovača z 2 protiľahlých polí na oblasť 

panvy. U mladších pacientiek aplikuje sa obyčajne dávka 5-krát 3,0 Gy v priebehu 1 týţd, u starších 

ţien aj vyššie dávky. Útlm hormonálnej činnosti vaječníkov sa dostavuje asi 2 mes. po skončení 

rádioterapie. 

Paliatívna rádioterapia – je indikovaná u ţien s metastázami. Pri kostných metastázach sa dávkou 

3,0 Gy do celkovej loţiskovej dávky 30 – 40 Gy dosahuje veľmi dobrý analgetický účinok. Menej 

účinná je rádioterapia pri pľúcnych a mozgových metastázach; pri pečeňových metastázach nie je 

paliatívna rádioterapia indikovaná. 

Postradiačná reakcia a jej th. – aby sa docielilo úplné zničenie nádorového loţiska, musí byť th. 

prístup dostatočne agresívny. Rádioterapia neovplyvňuje len nádorovú infiltráciu, ale pôsobí aj na 

okolité zdravé tkanivo. Toxické prejavy oţiarenia moţno do značnej miery obmedziť vhodným 

preventívnym opatrením pred th., ošetrovaním postradiačnej reakcie v priebehu rádioterapie i po jej 

skončení. 

Rozoznáva sa miestna a celková postradiačná reakcia. Celková reakcia org. sa označuje ako 

postradiačný sy., vyskytuje sa obvykle u pacientov, u kt. sa oţaroval veľký objem. Pri oţarovaní Ca 

prsníka sa môţu vyskytnúť najmä miestne postradiačné reakcie na koţi (→dermatitis actinica). Pri 

oţarovaní supraklavikulárnych uzlín vznikajú slizničné reakcie v oblasti v cervikálnej časti paţeráka, 

postradiačná mukozitída. Prejavuje sa pocitom cudzieho telesa v krku, ťaţkosťami pri hltaní, 

bolesťami aţ nemoţnosťou prehĺtať akúkoľvek stravu. Odporúča sa kašovitá al. tekutá strava, 

minerálky, harmančekový čaj a tbl. pantenolu, kt. sa nechajú rozplynúť v ústach. 

Chir. th. – pôvodná radikálna mastektómia podľa Halsteda s ostrým odstránením prsníka noţom, 

obidvoch pektorálnych svalov a obsahu axily sa neskôr rozšírila o odstránenie lymfatických uzlín v 

povodí aa. mammariae int. V súčasnosti sa vykonáva parciálna mastektómia s disekciou axily I. a II. 

etáţe v kombinácii s pooperačným oţiarením. Indikáciou na chir. th. je I. a II. štádium ochorenia; 

vyššie štádiá sú indikované len v osobitných prípadoch. Operácia pozostáva v odstránení nádoru s 

dostatočným lemom okolitého zdravého tkaniva a následnej disekcii axily. Nádor moţno odstrániť 

rôznym spôsobom od extirpácie s dostatočným lemom (tumorektómia, lumpektómia), odstránenia 

po svalovú fasciu (tylektómia) aţ po kvadrantektómiu, kt. je najčastejšia a zrejme aj najvhodnejšia. 

Osvedčuje sa najmä parciálna mastektómia podľa Crila (odstránenie vonkajšiehoi horného 

kvadrantu presníka aţ na pektorálny sval, radiálne orientovaný rez sa pretiahne k axile, kt. sa 

disekuje v kontinuite. Pri lokalizácii nádoru v iných lokalizáciách môţu byť rezy podobné disekcii 

axily v diskontinuite, príp. paramamárne al. sa pouţije modifikáciia zmenšovacej operácie prsníka. 



Kompletná mast-ektómia sa ponecháva pre pacientky, u kt. je nádor multicentrický al. sa prepokladá 

zlý kozmetický výsledok parciálnej mastektómie. 

Vo včasných štádiách (angl. minimal cancer, early cancer, carcinoma lobulare in situ, preinvazívny 

Ca T1N0M0) sa dá niekedy vykonať extirpácia nádoru so zachovaním prsníka. 

Pri histol. dokázaných nádorových bunkách v odstránených regionálnych lymfatických uzlinách sa 

po operácii aplikuje rádioterapia. Celkové predoperačné a pooperačné oţiarenie obyčajne 

nezlepšuje výsledky chir. th. Psych. trauma po mastektómii si vyţaduje osobitný prístup, 

psychoterapiu so zaangaţovaním ţivotného partnera, ako aj riešenie náhrady prsníka protézou. 

Th. Ca prsníka podľa štádia 

V štádiu I a II – je indikovaná chir. th. (kvadrantektómia al. lumpektómia( s disekciou axily 

a následnou rádioterapiou. U pacientiek, kde sa táto th. nedá realizovať al. si ju pacientka neţelá, 

vykonáva sa modifikovaná radikálna mastektómia. Pri pozit. lymfatických uzlinách v axile al. bez 

pozit. uzlín pri nepriaznivých prognostických faktoroch sa podáva adjuvantná th. al. cytostatiká. 

V štádiu III sa po stanovení dg. aplikuje radikálna cytostatická th. aţ do dosiahnutia max. redukcie 

nádoru(celkove sapodá 3 – 6 cyklov). Potom nasleduje chir. th. (modifikovaná radikálna al. parciálna 

mastektómia), aplikuje sa rádioterapia a po nej niekoľkomesačná cytostatickáth. s následnou 

hormónovou th., ak sa očakáva, ţe nádor odpovie na hormónovú manipuláciu (pozitivita 

estrogénových al. progesterónových receptorov). Pri tejto th. 5- r. preţije 30 – 40 % pacientok. 

Primetastatickej chorobe (štádium IV) je indikovaná celková th. chemoterapia al. hormónová th. 

Rádioterapia sa aplikuje pri symptomatických kostných metastázach a pri metastázach do mäkkých 

tkanív al. CNS. Kombinácia FAC (5-fluorouracil + doxorubicín + cyklofosfaid), CMF (cyklofosfamid + 

metotrexát + 5-fluorouracil) al. vinorelbín + doxorubicín, príp. iné kombinácie sa podávajú aj do 

dosiahnutia max. regresie nádoru (kompletná al. parciálna remisia). Potom sa th. preruší do relapsu. 

Rekonštrukcia prsníka po mastektómii – pacientka je po ablácii postavená pred ťaţkú úlohu 

vyrovnať sa nielen s dg. nádorového ochorenia, ale aj s ťaţkou deformitou. Strata prsníka sa 

u väčšiny pacientiek spája s pocitom telesného hendikepu, poklesu atraktivity a ţenskosti. Epitéza 

nosená s cieľom simulovať deformitu vzniknutú po ablácii prsníka obyčajne nezmierňuje pocit 

deformity. Lepšie výsledky sa dosahujú rekonštrukciou prsníka pomocou implantátov. Pouţívajú sa 

pritom rôzne svalové al. svalovokoţné laloky v kombinácii s implantátom al. bez neho. 

Pouţitie svalovokoţných (muskulokutánnych, myokutánnych) lalokov vychádza z poznatku 

o prekrvení oblastí koţe cestou svalu leţiacom v podkoţí. Tieto oblasti koţe s podkoţím na 

príslušnom svale môţu byť značne rozsiahle a pouţívajú sa čoraz častejšie. Fasciokutánne laloky 

(torakoepigastrický a torakodorzálny) v kombinácii s implantátom sa pouţívajú len výnimočne. Z 

muskulokutánnych lalokov sa pouţívajú najmä laloky obsahujúce m. latissimus dorsi v tvare 

polmesiaca al. elipsy nad m. latissimus dorsi, kt. je zásobený a. thoraxodorsalis al. m. rectus 

abdominis. 

Transverzálny lalok m. rectus abdominis (transverse rectus abdominis mucles flap, TRAMP flap) sa 

pouţíva najčastejšie. M. rectus abdominis zásobovaný z a. epigastrica prof. sup. dovoľuje presun 

rozsahlej oblasti koţe, podkoţia a tuku v tvare elipsy z oblasti hypogastria a mezogastria do oblasti 

hrudníka (3, 4). Textúra a farba koţe je trakmer autentická a veľký objem tkaniva dovoľuje bez 

pouţitia implantátu rekonštruovať prsník väčšinou veľkosti a tvaru druhostranného prsníka. 

Pritom moţno dosiahnuť poţadovaný stupeň ptózy a symetrie bez potreby korekcie tvaru druhej 

strany redukčnou al. remodelačnou operáciou (5). Väšinou sa prenáša veľký lalok v rozsahu od 

okraja pubického ochlpenia aţ po pupok stopkovaný na kontralaterálnom m. rectus abdominis, príp. 

na svaloch obidvoch strán. Sval sa uvoľní zo svojej pošvy, mobilizuje kraniálne aţ do oblasti vasa 



epigastrica sup. prof. a podkoţným tunelom prekrúti do defektu na hrudníku. Sek. defekt koţe a 

podkoţia sa rieši priamou sutúrou ako po abdominoplastike, predchádzajúcim zošitím pošvy svalu a 

posunu pupka. Metóda sa hodí pre pacientky inak zdravé, nefajčiarky, bez jaziev po brušných 

operáciách s vyvinutou vrstvou podkoţného tuku v podbruší. Kontraindikáciou je diabetes mellitus, 

kardiálne a pľúcne ochorenia, silné fajčiarstvo. 

Najzloţitejšou metódou je rekonštrukcia prsníka tzv. voľným prenosom laloka do oblasti hrudníka 

pomocou mikrochirurgickej techniky. Najčastejšie sa pouţíva transverzálny lalok m. rectus 

abdominis zásobovaný však z dolnej hlbokej a. epigastrica, menej lalok obsahujúci m. gluteus. 

V prípade m. rectus abdominis sa izioluje rovnaká oblasť podkoţia a koţe ako v prípade 

stopkovaného muskulokutánneho laloka, avšak na menšom úseku svalu, kt. sa úplne odpojí na 

výţivnej cievnej stopke (a. epigastrica inf. prof.) a pomocou operačného mikroskopu sa našije na 

hrudníku na a. et v. thoracica int. al. a. et v. thoracodorsalis. Lalokové plastiky sú náročné na čas, 

techniku a skúsenosť operatéra. Nápadnosť sek. jaziev súvisí s typom laloka. 

Rekonštrukcia areolomamilárneho komplexu nasleduje väčšinou 6 mes pod operácie, výnimočne sa 

dá uskutočniť súčasne s rekonštrukciou prsníka. Bradavka sa väčšinou rekonštruuje miestnym 

posunom (trojuholníkový, hviezdicovitý lalok atď.) al. prenosom časti bradavky z druhej strany al. 

tkaniva ušnice, labia majora, príp. chrupkou. Areolu moţno utvoriť prenosom voľného koţného 

transplantátu z niekt. mist na tele s tmavšou koţou (vnútorná kraniálna oblasť stehien, labia ap.) al. 

moţno koţu pigmentovať tetováţou. V prípade redukcie prsníka a areoly moţno pouţiť koţu druhej 

areoly. Poslednou fázou je v niekt. prípadoch konečná úprava tvaru rekonštruovaného prsníka, aby 

sa dosiahla úplná symetria. To je často nevyhnutné u pacientiek s ptotickým al. hypotrofickým 

druhým prsníkom. 

Rekonštrukciu prsníka moţno vykonať okamţite súčasne s abláciou al. po niekoľkých mes., príp. r. 

V súčasnosti prevaţujú rekonštrukcie odloţené, ale stále viac pribúdajú okamţité rekonštrukcie. 

Pre štíhle ţeny s malým druhým prsníkom, kvalitným koţným krytom na postihnutej strane 

a zachovaním m. pectoralis major je pouţitie tkanivového expanderu a implantátu ideálnym 

variantom rekonštrukcie prsníka. 

Kontraindikáciou rekonštrukcie prsníka je nekvalitný al. preţiarený koţný kryt a chýbanie m. 

pectoralis major. Limitujúcim faktorom je veľkosť druhého prsníka.  

Muskulokutánne laloky. Lalok obsahujúci m. latissimus dorsi zásobovaný z a. thoracodorsalis (1) sa 

izoluje na nervovo-cievnej stopke a s podkoţným tunelom sa presunie z chrbta do oblasti jazvy po 

mastektómii (2). Po dosiahnutí ţiaduceho objemu rekonštruovaného prsníka sa často doplní 

implantátom. Lepšie výsledky sa dosiahnu ignorovaním jazvy po mastektómii. Jeho šírka býva asi 8 

cm a dovoľuje priamu sutúru defektu na chrbte. 

Implantácia silikónovej endoprotézy. Vačok zo silikónového elastomíéru vyplnený silikónovým gélom 

al. fyziol. rozt. (7) sa lokalizuje pod m. pectoralis major. Podmienkou na pouţitie tejto metódy je 

dostatok kvalitného koţného krytu na postihnutej strane hrudníka, limitujúcim faktorom, veľkosť 

druhého prsníka. Túto metódu moţno kombinovať s lalokovou plastikou, napr. s vyuţitím m. 

latissimus dorsi al. turn over flap – m. rectus abdominis a m. obliquuus ext. abdominis rotovaný 

kraniálne (8). Jeho šírka zodpovedá implantátu, dĺţka je asi 8 cm. Tým sa získa kvalitný svalový kryt 

kaudálnej polovice implantátu. Pri preparácii laloka treba mobilizovať koţu v oblasti príslušného 

hypochondria a mezogastria. Posunom tohto koţného krytu kraniálne sa získa dostatok tkaniva a na 

krytie implantátu uloţeného pod svalom 

Dvojdobá rekonštrukcia prsníka pomocou tkanivového expandera a implantátu. Metóda sa pouţije v 

prípade, ţe je zachovaný prsný sval, koţný pryt je kvalitný a druhostranný prsník nie je extrémne 

veľký al. ptotický. Volí sa často u štíhlych pacientiek al. v prípade kontraindikácií iných metód. V 



prvej fáze sa implantuje tkanivový expander podľa m. pectoralis major, m. serratus (laterálne) a 

fasciu m. rectus abdominis (kaudálne)(9). 

Silikonové vrecko spojené tenkou asi 10 cm dlhou trubičkou s plniacou chlopňou umiestenou 

subkutánne v strednej axilárnej čiare. Po sutúre svalu, podkoţia a koţe a po úplnom zhojení 

operačnej rany (asi po 10 d) sa ambulantne vykonáva v týţdňových intervalopch expanzia fyziol. 

rozt. perkutánnou inj. ihlou do chlopne (10), vţdy asi 1/10 svojho max. objemu udaného výrobcom. 

Operačný prístup sa volí z jazvy po mastektómii, príp. ranou pri mastektómii, resp. 2 – 3 cm 

kaudálne od budúcej submamárnej brázdy priečnou incíziou v dĺţke asi 5 cm. Disekcia vrecka 

expanderu sa vykoná tupo, najlepšie Dingmannovými disektormi al. obdobným inštrumentom. 

Potom sa do vrecka umiesti expander zodpovedajúcej veľkosti, kt. sa orientačne stanoví podľa 

veľkosti druhého prsníka a špeciálnych šablón (templátov). 

Po dosiahnutí potrebnej expanzie koţnosvalového krytu sa vyčká asi 2 mes, potom sa expander z 

rovnakého rezu vymení za trvalý mamárny implantát veľkostri asi o 1/3 menší, čím sa dosiahne 

náznak prirodzenej ptózy prsníka. 

Karcinóm vonkajších rodidiel  

Karcinóm vulvy – carcinoma vulvae, je pomerne zriedkavý. Vyskytuje sa prevaţne v 6. – 7. 

decéniu. Ide obyčajne o epidermoidný karcinóm s rôzne vyznačenou keratinizáciou. Rast je 

častejšie endofytický, infiltratívny ako exofytický. Priebeh býva rýchly. V pokročilejšom šťádiu môţe 

vrastať do lonových kostí, na vagínu prechádza zriedka. Metastazuje do vonkajších ingvínových a 

vnútorných panvových uzlín. Pri krauróze sa však moţu zistiť zdurené lymfatické uzliny, kt. vykazujú 

len príznaky chron. lymfadenitídy. Na koţi vulvy sa môţe vyskytovať aj →Pagetov karcinóm a 

→Bowenova choroba. 

Karcinóm klitorisu – carcinoma clitoridis, Ca dráţdca; →Ca vulvae. 

Karcinóm pošvy – carcinoma vaginae, je pomerne zriedkavá. Postihuje najmä staršie ţeny. 

Makroskpicky sa prejavuje obyčajne ulceráciou. Histol. má väčšinou charakter rôzne diferen-

covaného spinocelulárneho karcinómu. Zriedkavý je aj malígny zmiešaný mezenchýmový nádor 

(starší názov sarcoma botryoides), kt. býva častejší u detí. Makroskopicky má hroznovitý vzhľad, 

pozostáva zo zmesi nezrelých mezenchýmových a epitelových štruktúr, zakotvených v maternici al. 

panvovom dne. Z metastatických nádorov je v pošve častejší Grawitzov nádor a choriokarcinóm. 

Karcinóm maternice – carcinoma uteri, patrí k najčastejším rakovinovým ochoreniam vôbec. Podľa 

lokalizácie sa rozoznávajú dve formy: 1. Ca krčka; 2. Ca tela. 

Karcinóm krčka (čapíka) maternice – [carcinoma colli uteri] vyskytuje sa v pomerne mladom veku, 

častejšie u ţien, kt. rodili. Jeho incidencia sa odhaduje na 18,3/105. Väčšinou býva lokalizovaný na 

portio vaginalis a je pomerne dobre prístupný inšpekcii. V začiatočnom štádiu sa makroskopicky 

ťaţko odlišuje od komplikovaného ektrópia. Pri včasnej dg. je to prognosticky priaznivé ochorenie.  

Dg. – potvrdzuje sa kolposkopicky, cytologicky a histol. vyšetrením bioptických excízií z podozrivých 

miest. Suspektné sú aj mierne odchýlky od normálnej skladby sliznice – abormálny, najmä atypický 

epitel. Ťaţko sa odlišujú aj reverzibilné hyperplastické zmeny v priebehu gravidity. Niekedy sa 

zachytí c. in situ (intraepiteliálny, preinvazívny karcinóm). 

Podľa spôsobu rastu sa rozoznávajú dve formy Ca krčka maternice, exofytická a zákernejšia 

endofytická forma. Histol. ide väčšinou o spinocelulárny karcinóm s rôznym stupňom zrelosti (aţ 95 

% epidermoidné karcinómy), vzácne o adenokarcinóm. 

V pokročilých štádiách sa Ca krčka maternice na povrchu rozpadá a exulceruje. Prerastá z čapíka 

na vagínu a preniká stenou maternice do okolia, močového mechúra, ústia ureterov, rekta atď. 



Súčasne postupuje povrchový rozpad do hĺbky, a tak vznikajú často medzi orgánmi malej panvy 

nádorové fistuly. Metastazuje najmä do panvových lymfatických uzlín, zriedkavejšie krvnou cestou.  

Významnou komplikáciou Ca krčka maternice je nádorová stenóza ureteru, kt. má za následok 

hydronefrózu, príp. s následnou ascendentnou infekciou močových ciest a obličiek. 

Karcinóm tela maternice – carcinoma corporis uteri, postihuje staršie ţeny, najmä ţeny, kt. nerodili 

Klin. je priaznivejší, lebo ostáva pomerne dlho obmedzený na dutinu maternice. Rastie vo forme 

ohraničeného adenokarcinómového polypu do dutiny maternice al. difúzne postihuje na väčšej 

ploche endometrium. Zväčšuje rozmery maternice a neskôr má sklon k nekrotickému rozpadu. Do 

lymfatických a krvných ciest preniká aţ po dlhšom trvaní. Histol. ide o adenokarcinóm rôzneho 

stupňa zrelosti. 

Z nádorových markerov sa v dg. epidermoidných Ca uteri vyuţíva antigén skvamóznych karcinómov 

(SCCA), pri monitorovaní zriedkavejšie sa vyskytujúcich adenokarcinómov krčka a tela maternice 

karcinonoembryonálneho antigénu (CEA), v menšej miere CA 125. Nádorové markery sa osvedčujú 

aj pri hodnotení účinnosti th. a odhaľovaní príp. recidív. 

Zvýšené hodnoty SCCA (referenčné hodnoty sú 2 ng/ml, dg. citlivosť 51 %) bývajú asi v 60 % 

prípadov, a to najmä pri veľkobunkových karcinómoch krčka maternice (v 10 % pri carcinoma in situ, 

v 35 % v I. a II. štádiu a vo vyše 80 % v III. a IV. klin. štádiu). Sledovanie jeho hodnôt sa vyuţíva aj 

na hodnotenie účinnosti th. a pátranie po recidíve. Po aktinoterapii sa pozoruje prechodný vzpstup 

SCCA následkom cytolýzy. Hodnoty SCCA bývajú zvýšené aţ v 90 % recidív. 

Pri epidermoidných Ca a monitorovaní adenokarcinómu krčka a tela maternice sa osvedčilo 

vyšetrovanie CEA. Jeho zvýšené hodnoty sa zisťujú asi v polovici prípadov, najmä s menej 

diferencovanými nádormi. Jeden mesiac po radikálnom chir. výkone sa CEA upravuje aţ v 90 %, po 

aktinoterapii len v 60 %. Pretrvávanie zvýšených hodnôt CEA po th. je vo vyše polovici prípadov 

ukazovateľom progresie al. recidívy nádoru.Výrazne zvýšené hodnoty CEA sú pri pečeňových a 

pľúcnych metastázach. 

Adenokarcinómy krčka a tela maternice sú celomového pôvodu, preto sa pri ich monitorovaní 

uplatňuje vyšetrovanie CA 125 (referenčné hodnoty 30 U/ml, dg. citlivosť 51 %). Jeho zvýšené 

hodnoty sa zisťujú asi v polovici, v kombinácii s CEA aţ v 70 % prípadov.  

Doplnkovým markerom pri monitorovaní Ca uteri, najmä nediferencovaného invazívneho typu je 

tkanivový polypeptidový špecifický antigén (TPS, ref. h. 140 U/ml, dg. citlivosť 31 %).  

Vyšetrenie markerov je vhodné na sledovanie priebehu th., pacientov v remisii, ako aj na zisťovanie 

odpovede na th. a prítomnosti progresie a recidív. 

Karcinómy ovárií – malígne nádory ovárií sú na 5. mieste medzi malígnymi nádormi ţien, avšak ich 

výskyt má stúpajúci trend. Vyskytuje sa vo všetkých vekových skupinách s max. medzi 40. a 70. r. 

ţivota. Incidencia ochorenia je v priemere 15/10
5
/r. Príčinu Ca ovarii nepoznáme. Mortalita 

korigovaná podľa veku sa pohybuje od 1,69 v Japonsku aţ po 11 na 10
5
 obyvateľov v Dánsku. K 

rizikovým faktorom patrí nuliparita, pozit. rodinná anamnéza (výskyt malígneho nádoru ovárií, 

endometria, hrubého čreva v rodine) a vyšší vek, niekt. dietetické faktory; nápadne vyšší výskyt je v 

priemyselnych oblastiach. Ca ovarii je úzko spätý s ovuláciou, koreluje s dĺţkou ovulačného 

obdobia. Ďalej sú to mikrotraumy, kontakt s folikulovou tekutinou, bohatou na estrogény a vznik 

inklúznych cýst. U ţien predtým liečených na Ca prsníka al. endometria je väčšia pravdepodobnosť 

vzniku druhého prim. karcinómu v ováriách al. inej lokalizácii. 

Riziko Ca zniţuje gravidita, laktácia a anovulačné cykly. Nízky je ich výskyt u ţien dlhodobo 

uţívajúcich hormónovú antikoncepciu (blokáda vulácie), a to aj u ţien s pozit. rodinnou anamnézou 

Ca ovarii. Po 5-r. uţívaní hormónovej antikoncepcie sa zniţuje výskyt tohto ochorenia na polovicu. 



V patogenéze Ca ovárií sa uplatňuje vek. S vekom sa stáva povrch ovária stále viac rozbrázdený, 

pričom časti zárodočného tkaniva sa môţu invaginovať a oddeliť od kôry a utvoriť cysty. Výstelka 

týchto cýst sa môţe nádorovo transformovať, takţe sa utvorí benígny al. malígny nádor. Zhubné 

nádory môţu byť nediferencované al. môţu obsahovať bunky charakteristické pre orgány, kt. by sa 

vyvinuli z invaginovaného celómového mezotelu. 

Podľa stupňa malignity sa nádory ovária delia na invazívne, nízko, stredne al. extrémne malígne a 

hraničné. 

Invazívne nádory ovária môţu vzniknúť z povrchového epitelu ovária, z pohlavne diferencovaného 

mezenchýmu ovárií, zo zárodočných buniek a spojivového tkaniva. Najčastejšie sa vyskytujú 

epitelové nádory vychádzajúce zo zárodočného epitelu, celómového epitelu al. epitelu Müllerovho 

vývodu. Tvoria aţ 67 % malígnych nádorov. 

Epitelové nádory sa delia na serózny a mucinózny cystadenokarcinóm, endometroidný a ne-

diferencovaný karcinóm. Tzv. karcinóm ovária vychádza len zo zárodočného epitelu. Je to nádor s 

nepriaznivou prognózou. Histol. prevaţujú nemucinózne cystadenokarcinómy, oveľa zriedkavejšie 

sú mucinózne adenokarcinómy. 

• Serózne cystadenokarcinómy tvoria ~ 40 % všetkých nádorov ovária. Vyskutyuje sa v 5. a 6. 

decéniu. Podľa stupňa diferencovanosti sa delia na dobre, stredne a málo diferencovaný. Vyskytuje 

sa vo forme cystických viackomorových nádorov. Cystické dutiny sú vyplnené seróznou tekutinou, 

často s prímesou krvi. Typická je tvorba papilárnych nádorových výrastkov na vnútornej strane 

dutín. Ich prítomnosť na povrchu nádoru svedčí o predchá-dzajúcej ruptúre jeho puzdra. Povrch 

nádoru môţe byť hladký al. sú na ňom papilárne exofytické výrastky, čo je prejavom malignity. 

Nádory môţu byť solídne, cystické al. zmiešané. Majú tendenciu k rýchlejšiemu rastu a skoršiemu 

metastazovaniu ako ostatné histol. odrody, len v 20 – 30 % sa dg. v I. štádiu na rozdiel od 

mucinóznych adenokarcinómov, kt. sa v tomto štádiu dg. v 50 % prípadov. Mikroskopické oblasti 

kalcifikácie (kalcisferity al. psamómy) sa nájdu v 1/3 histol. vzoriek. 

• Mucinózne cystadenokarcinómy tvoria ~ 30 % všetkých n. ovária. Vyskytujú sa najčastejšie po 

menopauze. Dosahujú obrovské rozmery a makroskopicky sa podobajú seróznym cystade-

nokarcinómom. Na rozdiel od nich ich dutiny vypĺňa mucinózny obsah. Zodpovedajú obyčajne histol. 

stupňu I a > 1/2 je v čase stanovenia dg. v štádiu Ia. Väčšinu týchto n. diagnostikovaných vo 

včasných štádiách moţno pri laparotómii úplne odstrániť. Ich predoperačnú ruptúru môţe vyvolať 

pseudomyxóm pobrušnice. 

• Endometrioidný Ca je cystický Ca ovarii, kt. sa histol. podobá adenokarcinómu endometriového 

pôvodu. Často sa zdruţuje s endometriózou al. adenokarcinómom endometria. Asi 25 % Ca sa 

vyznačuje dlaţdicovo bunkovou metapláziou. Nádor má tendenciu k pomalému rastu a vzdialené 

metastázy s zjavujú aţ neskoro. Typická je však skorá ruptúra puzdra s následným priamym 

prerastaním nádoru do okolitých orgánov. V 15 % vzniká z endometrióznych ovária. keď keď vzniká 

nekróza a krvácanie puzdrom. Th. u dospelých spočíva v totálnej brušnej hysterektómii a 

obojstrannej salpingo-ooforektómii, kt. obvykle stačí na uzdravenie u detí a dospievajúcich, pretoţe 

väčšina týchto nádorov je jednostranná a opuzdrená. Nádory zo Sertoliho-Leydigových buniek 

bývajú jednostranné, preto u väčšiny mladých ţien stačí salpingektómia-ooforektómia, hoci u 

starších ţien je metódou voľby totálna brušná hyster-ektómia a obojstraná salpingo-ooforektómia. 

• Svetlobunkový (mezonfroidný) typ tvorí 20 % malígnych epitelových nádorov ovária. Vychádza 

pravdepodobne z Müllerovho vývou a často sa spája s endometriózou a adenokarcinómom 

endometria. Jeho bunky sú bohaté na glykogén a môţu mať bahorovitý vzhľad. Karcinóm vyrastá 

ako jediná al. mnohočlenná polypoidná al. papilárna hmota výstelky endometriovej cysty. Často 

býva zdruţená s hyperkalciémiou a dobre reaguje na hormónovú th.  



• Nediferencované Ca sa vyskytujú najmä u ţien v séniu. Rastú vo forme solídneho nádoru, bývajú 

obojstranné, skoro nekrotizujú a rozpadávajú sa a vyznačujú sa zlou prognózou. 

Dfdg. treba odlíšiť nádory zo zárodočných buniek, sarkómy, adenokarcinómy, karcinoidy, melanómy 

a nádory z granulózových buniek, ako aj solídny teratóm dospelých a embryonálny teratóm, 

zriedkavý prim. choriokarcinóm; →nádory ovária.  

Nádory z entodermového sínusu tvoria embryonálne bunky, kt. vystielajú sieťovinu dutín. Tento 

nádor má ohraničené papilárne výrastky obsahujúce vnútrobunkové a mimobunkové hyalínové 

telieska. Menej ako 10 % týchto nádorov sa vyskytuje obojstranne a len zriedka sa pozorovalo 5-r. 

vyliečenie. Pri makroskopickom vyšetrení má nádor ţltú farbu a krehký hemoragický povrch s 

ţelatinóznymi oblasťami nekróz.  

K nádorom vznikajúcim zo zárodočných buniek patrí dysgerminóm, endodermový sínusový nádor, 

embryonálnmy Ca a prim. choriokarcinóm; →nádory ovária. 

Malígne nádory zo spojivového tkaniva (sarkóm, karcinosarkóm) sa vyskytujú zriedkavo, obyčajne 

vznikajú sek. malígnym zvrhnutím benígnych mezenchýmových nádorov ovária. Postihujú najmä 

mladé ţeny. Typický je ich rýchly rast, metastazovanie do vzdialených orgánov, skorá tvorba 

hemoragického ascitu. Prognóza choroba je veľmi zlá. 

Pri niekt. epidermových Ca sa ťaţko rozhoduje o tom, či ide o malígny al. benígny nádor. Tieto 

hraničné nádory (,,borderline“ tumors, tzv. proliferatívne cystadenómy) majú malígny potenciál. 

Predstavujú ~ 17 % všetkých zhubných nádorov ovária. Histol. sa zisťujú všetky znaky malignity 

(bunková a jadrová polymorfia, proliferácia, mitózy). Nie je však prítomná invázia do strómy ani 

príznaky deštrukcia okolitého tkaniva. Najčastejší je serózny, menej častý mucinózny typ. Môţu sa 

tu vyskytnúť implantačné metastázy na pobrušnici, hoci niekedy po odstránení prim. nádoru 

podľahnú spontánnej regresii. Asi 2/3 pacientiek nemajú v čase stanovenia dg. nijaké metastázy a 

asi 88 % pacientiek preţíva 5 r. 

Veľmi zriedkavé sú endometroidné a svetlobunkové (mezonefroidné) hraničné n. Vyskytujú su v 

mladšom veku (~ 40-r.). Symptomatológia a dg. sa nelíšia od invazívneho Ca ovarii.  

Th. hraničných n. ovária závisí od veku pacientky a potreby zachovať fertilitu ţeny. U mlaých ţien sa 

postupuje konzervatívne. Odstraňuje sa len n., príp. celé postihnuté ovárium, z druhého ovária sa 

vykoná excézia a pacientka sa dispenzarizuje. Chemoterpia a aktinoterapia nie sú indikované. U 

starších ţien sa postupuje radikálnejšie (hysterektómia a obojstranná adnexo-tómia). Po istom čase 

sa totiţ môţe hraničný n. zmeniť na invazívny. Diploidné formy hraničných  n. sa takmer vţdy 

vyliečia ich odstránením, kým aneuploidne mucinózne n. často recidivujú a prechádzajú do 

inazívnych foriem. 

V ováriu moţno beţne nájsť metastázy z vnútrobrušných nádorov, napr. ţalúdka, hrubého čreva, 

prsníka a karcinoidu. Vyše 20 % ovárií, odstránených s cieľom paliácie Ca prsníka, obsahuje 

metastázy. Metastatické nádory môţu niekedy napodobniť prim. nádory. Tzv. Krukenbergov nádor, 

kt. sa v klasických prípadoch vyskytuje pri Ca ventriculi, je obvykle obojstranný a solídny. Vzniká pp. 

retrográdnym lymfatickým rozsevom prim. vnútrobrušného Ca. V tomto nádore moţno nájsť bunky 

tvaru pečatného prsteňa. Tento tvar vniká roztlačením buniek čírym hlienom.  

Pre prognózu má význam histol. typ, stupeň bunkovej anaplázie a anat. štádium nádoru. Mucinózny 

adenokarcinóm rovnakého stupňa a štádia ako serózny adenokarcinóm má lepšiu prognózu. 

Anaplastický nádor s rozsiahlou disemináciou má veľmi zlú prognózu. Naproti tomu jednostranný 

nádor s nízkym stupňom bez príznakov kapsulovej ruptúry má pri vhodnej th. dobrú prognózu.  

Epitelové n. ovária majú sklon metastazovať krvnou cestou aţ pomene neskoro. Šíria sa však do 

vajíčkovodov, maternice a okolitých panvových orgánov a implantačnými metastázami na 



pobrušnicu. Tento proces sa začína najprv v samotnej panve a potom sa šíri do celej brušnej dutiny 

vrátane omenta. Môţe vyvolať príznaky obštrukcie čriev al močových ciest. Obštrukciu vyvoláva 

skôr vonkajší tlak ako postihnutie zvnútra al. prerastenie. Pri nádorových implantáciách sa často 

zjavuje pobrušnicový výpotok a v neskoršom štádiu aj pohrudnicový výpotok.Väčšinou ide pritom 

skôr o exsudáty z pleurálnych metastáz ako o hydrotorax, kt. Meigs a Cass opísali pri benígnom 

fibróme ovária. Vaječník má bohaté lymfatické zásobenie, kt. ústi do panvových a horných 

aortových uzlín, a to najmä v oblasti obličky. Často sa nájdu aj podbránicové metastázy. 

Hematogénne metastázy môţu postihnúť pohrudnicu, pľúca, pečeň, kosti a mozog. Metastázy do 

pobrušnice sa vyskytujú v > 60 % prípadov a metastázy do omenta v > 30 %. Maternica je 

postihnutá priamym šírením nádoru i jeho rozsevom lymfatickou cestou v > 24 %. Asi 16 % 

pacientiek má metastázy do pečene a 14 % do pľúc, avšak len 4 % do supraklavikulárnych uzlín. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Klasifikácia štádií prim. Ca ovária (Medzinárodna federácia gynekológie a pôrodníctva – F.I.G.O., 1974) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I  Nádor je obmedzený na vaječníky 
   Ia Nádor je obmedený na jeden vajeník: ascites nie je prítomný 

       1. Nádor nie je na povrchu vaječníka: puzdro je neporušené 

       2. Nádor je na povrchu vaječníka al. je puzdro prerastené nádorom, príp. obidvoje 

   Ib  Nádor obmedzený na oba vaječníky: ascites nie je prítomný 

       1. Nádor nie je na povrchu vaječníka: puzdro je neporušené 

       2. Nádor je na povrchu vaječníka al. je puzdro prerastené nádorom, príp. obidvoje 

   Ic  Nádor štádia Ib al. Ic s ascitom al. pozit. peritoneálnymi výplachmi 

II Nádor postihuje jeden al. obidva vaječníky a šíri sa do panvy 

   IIa Šírenie al. metastázy, príp. obidvoje, do maternice al. vajcovodov, príp. do obidvoch orgánov 

   IIb Nádor IIa al. IIb s ascitom al. pozit. peritoneálnymi výplachmi 

III  Nádor postihuje jeden al. obidva vaječníky, sú intraperitoneálne metastázy mimo panvu al. pozit. retroperito- 

       neálne uzliny, príp. obidvoje. Nádor je obmedzený na malú panvu s histol. dokázaným šírením do tenkého  

       čreva al. mezentéria 

IV  Nádor postihuje len jeden al. obidva vaječníky, sú vzdialené metastázy. Keď je súčasne prítomný pobrušni- 

      cový výpotok, je na zaradenie do štádia IV potrebná pozit. cytológia. Metastázy do pečeňového parenchý-  

      mu zodpovedajú štádiu IV 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Klinický obraz – zhubné nádory ovárií môţu mať veľmi rozmanité klin. prejavy a pacientky sa môţu 

sťaţovať na príznaky vyvolané prim. chorobu al. metastázami. 

Príznaky malígneho nádoru sa zjavujú aţ v jeho pokročilom štádiu. Ovárium je totiţ uloţený 

intraperitoneálne a nie je kryté peritoneom. To umoţňuje rast nádoru bez odporu susedných tkanív. 

Príznaky závisia od anat. a funkčného poškodenia ovária, od sek. zmien v nádore a celkových 

prejavov, zapríčinených samotným malígnym bujnením. Pri hormónovo aktívnych nádorov sa uţ v 

skorých štádiách môţu prejaviť klin. príznaky z nadprodukcie steroidových hormónov. Nádory ovária 

samé nie sú bolestivé. Bolesti sa dostavujú aţ pri zmenách vznikajúcich v nádore, ako je torzia, 

ruptúra, vklinenie a zhnisanie. 

Torzia (tokvácia) – otočenie nádoru okolo jeho stopky – sa vyskytuje v 10 – 20 %. Pravo-stranné 

nádory sa otáčajú prevaţne v smere hodinových ručičiek, ľavostrannmé v opačnom smere. Torzia 

môţe byť čiastočná, ale aj niekoľkonásobná. K torzii inklinujú najmä stopkaté nádory (cystické aj 

solídne), častejšie benígne ako malígne. V stopke pritom nastáva kompresia ciev zásobujúcich 

nádor. Prvý je postihnutý ţilový systém. Vzniká ţilová kongescia, edém interstícia, prekrvenia steny 

nádoru s krvácaním do dutiny cysty s infarzáciou jej tkaniva. Objem cysty sa zväčšuje. 

Pristupňovaní torzie sa pripája aj kompresia artérií s následnou ischemickou nekrózou. Porušená 

výţiva povrchu nádoru zapríčiňuje jeho nekrózu, čo umoţňuje prilepenie susedných orgánov. K 

nádoru adheruje omentum, slučky hrubého čreva, sigma a peritoneum. Vzhľadom na búrlivé 

príznaky (úporné bolesti v mieste nádoru) sa torzia pokladá za akút. brušnú príhodu.  



Ruptúra (výskyt ~ 3 %) vzniká najčastejšie pri funkčných retenčných cystách ovária, obyčajne pri 

gynekol. vyšetrení. Pomerne často vzniká pri cystadenóme, a to následkom nekrózy steny 

(torkvácia), pri priamom prerastaní nádoru cez jeho stenu, pri traumatizme, pri zvýšení 

vnútrobrušného tlaku (defekácia). Pri ruptúre sa vylieva obsah cysty do brušnej dutiny. Keď je 

aseptický, nemusí vyvolať príznaky, pri infikovanom obsahu vzniká akút. septická peritonitída. Pri 

ruptúre nastáva diseminácia nádorových buniek a ich implantácia na peritoneum, ako aj poranenie 

cievy v stene cysty s následným krvácaním do brušnej dutiny (hemoperitoneum). Klin. príznaky 

ruptúry nebývajú výrazné. Najčastejšími príznakmi nekomplikovanej ruptúry sú: nevoľnosť, neurčité 

bolesti v podbruší, nutkanie na močenie. Pri komplikovanej ruptúre (infikovaný obsah, poranenie 

cievy) sú príznaky akút., vyţadujúce okamţitú operačnú intervenciu. Nekomplikované ruptúry 

(funkčné a retenčné cysty) nevyţadujú operačnú intervenciu, je však potrebná hospitalizácia 

pacientky s niekoľkodňovým pozorovaním. 

Vklinenie (inkarcerácia) nebýva častá. Vzniká ako dôsledok intraligamentového rastu nádoru al. 

okolitých adhézií, kt. bránia rastu nádoru mimo malej panvy. Nádor časom vyplní celú malú panvu a 

svojím tlakom na okolité orgány (močový mechúr, rektum, veľké cievy) sa klin. prejaví. Hlavnými 

príznakmi inkarcerácie sú polakizúria, ischuria paradoxa, poruchy vyprázdňovania stolice, bolesti a 

edém dolných končatín a flebektázie. Th. je operačná. 

Zhnisanie vzniká priamym prestupom infekcie do prim. zmeneného nádoru, napr. dermoidom, 

najčastejšie z apendixu. Oveľa sa však infikujú nádor zmenené nekrozou al. ischémiou. Klin. sa 

zhnisanie prejaví príznakmi akút. zápalu. Váţnou komplikácou je ruptúra zhnisaného nádoru. Obsah 

zhnisaného nádoru sa môţe vyprázdniť do brušnej dutiny s obrazom akút. peritonitídy al. do 

okolitých orgánov (perforácia do močového mechúra, čreva). Th. je vţdy operačná (ubi pus ibi 

evacua). 

Pacientky s rozsiahlym malígnym nádorom ovária ochorejú zdanlivo z úplného zdravia. Prvé 

príznaky bývajú málo charakteristické (neurčité bolesti v hypogastriu, pocit plnosti, zväčšovanie 

objemu brucha, chudnutie, nechuť do jedenia, zvýšená únava, subfebrility, zrýchlená sedimentácia 

krviniek). Pri raste nádoru sa v dôsledku jeho tlaku na okolité orgány zjavujú poruchy 

vyprázdňovania moču a stolice. Veľmi skoro sa nádor v brušnej dutine šíri vo forme uzlovitej 

karcinózy, kt. má za následok tvorbu ascitu, kachexiu, príp. ilezózny stav. Pri rozsiahlejšom 

postihnutí postihnutí peritonea býva nezriedka prítomná aj pleurálna karcinóza. Invazívne rastúci 

karcinóm ovária priamo prerastá do rekta, sigmy, pošvy a močového mechúra, čo sa klin. prejaví 

prínakmi poškodenia týchto orgánov (meléna, hematúria). Vysoký stav bránice podmienený ascitom 

al. veľkým nádorom zmenšuje pľúcnu ventiláciu, vyvoláva arytmie, poruchy obehu so stázou a 

edémami, najmä dolných končatín. Hormónovo aktívne nádory sa môţu prejaviť maternicovým 

krvácaním. Pri pokročilch nádoroch ovária býva výrazná kachexia a vpadnutá tvár (facies ovarica), 

kt. sú často v rozpore so zväčšujúcim sa bruchom. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–– 

Relatívna početnosť karcinómu vaječníka 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Serózny cystadenokarcinóm   40 

Hlienový cyastadenokarcinóm   12 

Endometriový karcinóm   15 

Nediferencovaný adenokarcinóm  15 

Karcinóm z jasných buniek (mezonefróm)  6 

Nádor z buniek granulóza-téka   5 

Dysgerminóm     1 

Zhubný teratóm     1 

Metastatický karcinóm*     5 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



*Nezistené prim. karcinómy sú väčšinou Krukenbergového typu 

Výskyt Ca ovárií kolíše s vekom, najčastejší je priemerne v 55. r. ţivota. Epitelové nádory sú 

častejšie u pacientiek > 40-r.; < 10 % nádory sa vyskytuje u ţien < 35-r. Asi 90 % nádor ovária v 

premenštruálnom veku pochádza zo zárodočných buniek. Asi 7 – 10 % nádorov, kt. sa vyskytujú u 

mladých dievčat < 13-r., je zhubných. Asi 33 % nádorov vaječníka u detí sú benígne cystické 

teratómy. 

Nádory ovária dosiahnu často značnú veľkosť skôr ako sa dostavia príznaky, hoci pri rutínnom 

vyšetrení panvy moţno na ne vysloviť podozrenie. Vyšetrenie panvy u ţien bez príznakov ukáţe 

zväčšenie ovária len u 1:10 000 ţien. Cytológia uteru je pri Ca ovarii obvykle negat., kým nenastane 

exfoliácia vajcovodom a maternicou al. priame prerastanie do maternice a pošvy. Najčastejším 

začiatočným príznakom je pocit napätia v podbruší, bolesť v bruchu a i. neurčité príznaky zo strany 

GIT, príp. pohrudnicový výpotok. Len asi 2 % ţien nemá v okamihu dg. nijaké príznaky. 

Niekt. nádory môţu produkovať klin. významné mnoţstvá pohlavných hormónov, napr. Ca z buniek 

granulózy ţenské hormóny, kt. vyvolávajú predčasnú pubertu. Nádory zo Sertoliho-Leydigových 

buniek môţu vyvolávať maskulinizáciu (zvýšené ochlpenie, hypertrofia klitorisu, zmeny hlasu), 

poruchy menštruačného cyklu, krvá canie v menopauze atď. Hyperkalciémia môţe byť prejavom Ca 

zo svetlých buniek. 

Nádory ovária sa môţe šíriť 4 cestami: 1. Priame prerastanie do okolitých orgánov – infiltráciou 

maternice, sigmy, rekta, močového mechúra, pošvy atď. 2. Implantácia uvoľnených nádorových 

buniek na peritoneom – je to najčastejší spôsob šírenia, predilekčné miesta sú Douglasov priestor, 

peritoneum nad lig. infundibulopelvicum, parakolické ryhy, pravá bránicová klenba, povrch pečene a 

veľké omentum. Aktívny pohyb slučiek tenkého čreva napomáha transportu nádorových buniek do 

celej brušnej dutiny a utvoreniu peritoneálnej karcinózy. Typická je skorá tvorba ascitu, často 

hemoragického. Naderná tvorba ascitu spojená s jeho zníţenou resorpciou zapríčiňuje metastatickú 

blokádu lymfaticých ciev s utváraním často obrovského ascitu (aj > 10 l). 3. Lymfogénna cesta sa 

uplatňuje uţ vo včasných štádiách (16 % pozit. retroperitoneálnych uzlín, v pokročilých štádiách aţ 

74 % panvových a 67 % paraaortových lymfatických uzlín). Lymfatickými cestami sa môţe nádor 

šíriť aţ do pleurálnej dutiny. 4. Hematogénna cesta – najčastejšie vzdialené metastázy vnikajú v 

pľúcach, pečeni a kostre. 

Dg. – základom dg. je palpácia, USG a CT vyšetrenie. Asi 80 % n. ovária sa dg. v štádiu, keď uţ 

nádor prekročil hanice ovária (štádium II a viac). Dg. nádoru ovária býva náhodná, väčšinou sa 

nádor zisťuje pri gynekol. vyšetrení z iných indikácií. Pri dg. nádoru ovárií sa pouţívajú tieto metódy: 

Gynekol. vyšetrenie – anamnestické údaje nie sú charakteristické. Pacientky často udávajú neurčité 

bolesti v podbruší, ako aj poruchy močenia a vyprázdňovania stolice. Zväčšovanie brucha 

zapríčiňuje pomerne rýchlo sa tvoriaci ascites. Pri hormónovo aktívnych nádorov sa zjavujú príznaky 

z nadprodukcie príslušných hormónov. Nápadná býva kachexia. Niekedy sa vyskytujú aj poruchy 

menštruačného cyklu. 

Dg. sa opiera o palpáciu (per vaginam et per rectum). Platí zásada, ţe kaţdý palpovateľný nádor 

ovária (zväčšené ovárium) treba pokladať za podozrivý z malignity, a to najmä u ţien po 

menopauze. Pri bimanuálnom vyšetrení sa zisťuje dislokácia maternice a väčší al. menší útvar v 

malej panve s rozlične tuhou konzistenciou, obmedzenou pohyblivosťou (niekedy sa naopak ľahko 

presúva), kt. môţe presahovať aţ do mezogastria. V prípade torzie vyvoláva náhlu brušnú príhodu. 

Za zlých podmienok sa musí vyšetrovať v narkóze al. sa pouţije iný druh vyšetrenia (USG, 

endoskopia, pneumopelvigrafia, CT, NMR).  

Hlavným vyšetrením je USG, kt. sa má podrobiť v rámci dfdg. kaţdá pacientka s podozrením na 

nádor ovária. Najčastejšie sa pouţíva vaginosonografia s vyuţitím Dopplerovej USG (vyšetrenie 



cievnych prietokov a posúdenie neovaskulaizácie). Súčasťou vyšetrenia je aj posúdenie morfol. 

štruktúry nádoru. Posudzuje a meria sa veľkosť nádoru, kt. obvykle kolíše medzi 3 a 21 cm. Veľmi 

dôleţité je aj posúdenie štruktúry mádoru. Pozodrivé sú viackomorové útvary s Ø > 5 cm a so 

zmenami prietokov v a. ovarica a v cievach, kt. zásobujú patol. útvar. Pri cystických nádoroch sa za 

moţné príznaky malignity pokladajú: multilokulárny útvar, papilárne projekcie, noduly, hrubé interné 

septá a nepresné ohraničené okraje. Hrúbka sept > 3 mm al. prítomnosť nodulov zvyšuje 

podozrenie na malignitu aţ na 80 %. Asi 1/3 solídnch n. býva malígna. Anechogénne masy ovária, 

kt. vyzerajú benígne, môţu byť najčastejšie mucinózne al. serózne cystadenómy. Pravdepodobnosť 

malignity vzrastá s mnoţstvom echogénneho materiálu (veľmi echogénne loţiská však môţu tvoriť v 

teratómoch zuby, kosti ap.). V ½ prípadov sa pri malígnom nádore zistí ascites. Najväčšiu hodnotu 

pri USG má trias: veľkosť, konzistencia a perzistencia nálezu. Nádor s Ø > 6 cm so solídnymi al. 

semisolídnymi zloťkami, významnou nodularitou, paiplárnymi výbeţkami al. masami pretrvávajúcimi 

> 6 týţd., sa musia chir. odstrániť a vyšetriť histol.  

Nádor ovárií sú vaskularizované, preto sa v ich dg. významne uplatňuje farebná Dopplerova USG, 

pomocou kt. sa dá detegovať zmeny prietoku podmienené nádorovou neovaskulariáciou. Týmto 

spôsobom sa vyberajú cievy na ďalšie vyšetrenie pulznou Dopplerovou USG. Podozrivé z malignity 

sú hodnoty PI > 1,0 a RI > 0,40. Benígne n. sú vaskularizované periférne a pericysticky, malígne 

centrálne a septálne. 

Laparoskopia je dg., často však aj th. metódou. Umoţňuje priamu vizualizáciu nádoru, posúdenie 

jeho povrchu, vzťahu k okolitým orgánom, operabilitu, odber materiálu na histol. vyšetrenie, odber 

tekutiny z Douglasovho priestoru na cytol. vyšetrenie. Pri odbere materiálu na histol. vyšetrenie 

treba zabrániť porušeniu puzdra nádoru s moţným následným rozsevom nádorových buniek.  

Konečnú dg. určí histol. nález, príp. laparoskopická dg. s odobratím vzorky na cytol. vyšetrenie. Ak 

je evidentné, ţe nejde o malígny nádor ovária, moţno vykonať laparoskopicky adnexotómiu. 

Z nádorových markerov sa v dg. Ca ovárií pouţívajú -fetoproteín (AFP), CA 125, CA 72-4, CA 15-

3, CA 19-9, CEA, TPA a ľudský choriogonadotropín (hCG). 

Markery nemajú vysokú dg. validitu, sú však výbornými indikátormi úspešnosti th., a preto súčasťou 

dg. protokolov pacientiek dispenzarizovaných po th. Ca ovarii. CA 125 produkuje väčšina 

nemucinóznych typov (referenčná hodnota 50 U/ml, dg. citlivosť 67 % ). CA 72-4 produkujú 

mucinózne i nemucinózne typy (referenčná hodnota 5,8 U/ml, dg. citlivosť 43 %). AFP sa pouţíva na 

dg. endodermových sínusových nádorov, hCG pri nádoroch zárodočných buniek. Vhodným 

ukazovateľom proliferačnej aktivity malígnych štruktúr ovária je TPA (referenčná hodnota 140 U/ml, 

dg. citlivosť 38 %) a D-diméru. Uplatňujú sa najmä pri rýchle rastúcich nádroch. Placentová alkalická 

fosfatáza sa vyuţíva na monitorovanie endometrio-vých karcinómov ovária, výskyt proteáz je 

prejavom invázie a metastázovania nádoru.  

Na včasné odhaľovanie Ca ovária sa pouţíva USG a stanovenie koncentrácie CA 125. V 90 % 

malígnych nádorov ovária ide o epitelové nádory, kt. sú na 5. mieste incidencie zhubných nádorov. 

Výraznejšie zvýšenie hodnôt CA 125 (> 250 U/ml) je prejavom pokročilého klin. štádia a nepriaznivej 

prognózy. Markery sa pouţívajú aj na hodnotenie odpovede nádoru na th. Určovanie ich hodnôt v 1-

mes. intervaloch je najcitlivejším spôsobom odhaľovania progresie a recidív. 

CT a NMR – majú vysokú dg. citlivosť a špecifickosť, avšak len pri nádoroch s Ø > 2 cm; pri 

menších nádoroch vykazujú značnú klamnú negativitu. V súčasnosti sa pouţívajú na dg. 

vzdialených metastáz.  

Imunoscintigrafia je zaloţená na špecifickej reakcii antigénu s protilátkou. Vyuţitie v masovom 

skríningu obmedzuje vysoká cena vyšetrenia. Na špecializovaných pracoviskách slúţi na dlhodobé 

sledovanie účinnosti th. Ca ovarii.  



Veľké podozrenie na Ca ovária musí vzbudiť akákoľvek abnormalita v oblasti panvy. Keď sa 

palpačne zistí tumor adnexov, treba vykonať USG vyšetrenie, aby sa vylúčil Ca. Podozrenie na Ca 

treba vysloviť u kaţdej ţeny v menopauze s hmatným vaječníkom. Podozrenie na Ca vzrastá aj pri 

rýchlom zväčšovaní nádoru, pri Ø > 5 cm, pri obojstranných nádoroch, pri hrboľatom nádore, skôr 

pri solídnom ako cystickom nádore a jeho fixácii v panve. Pri takýchto nálezoch treba pacientku 

podrobiť dg. vyšetreniu vrátane cervikálnej a pošvovej cytológie. Dg. cenná môţe byť kuldocentéza 

al. paracentéza. USG pomôţe rozlíšiť solídne nádory od cystických, stanoviť dg. ascitu a uzlov v 

omente. 

K vysoko podozrivým nálezom na zhubný Ca zisteným pri probatórnej laparotómii patrí krvavý 

ascites, obosjtranné nádorové hmoty s ruptúrou puzdra, výrastky na puzdre ovária, adhézie nádoru 

v panve al. iným orgánom, cystické a solídne oblasti v nádore, najmä v oblasti hemoragickej 

nekrózy, hmatné uzliny a zreteľné metastatické implantácie do peritonea a i. orgánov. Rozhodujúci 

význam pre voľbu správnej th. stratégie má starostlivé vyšetrenie brušnej dutiny vrátene pečene a 

pohrudnice, a cytológia z výplachu. 

Th. Ca ovárií – spočíva v operačnej th. v kombinácii s chemoterapiou a aktinoterapiou. Pri th. Ca 

ovarii je obvykle potrebný multidisciplinárny prístup Všeobecnou zásadou chir. th. je odstránenie čo 

najväčšej časti nádorovej masy. Mnoho pacientiek sa potom lieči chemoterapiou a oţiarovaním, 

príp. kombináciou obidvoch. 

Operačná th. – vykonáva sa na špecializovaných pracoviskách. Operačný výkon sa uskutočňuje per 

laparotomiam al. per laparoscopiam – cystektómia, ovarektómia, adnexotómia. Pri voľbe th. sa má 

zohľadniť histol. typ, stupeň a anat. štádium nádoru, vek pacientky, pouţiteľnosť jednotlivých metód 

th. ako aj prianie pacientky porodiť ešte ďalšie deti. Operačný výkon sa vykonáva vţdy zo stredného 

rezu, kt. sa v prípade predlţuje aţ k proc. xiphoideus. Po otvorení brušnej dutiny sa odoberajú cytol. 

stery z prítomného ascitu al. Douglasovho priestoru. Nasleduje inšpekcia a palpácia s podrobným 

opisom nádoru (veľkosť, povrch. širenie, pohyblivosť, stav okolitých orgánov). Na základe lokálneho 

nálezu sa rozhodne o operačnom postupe a operačnej taktike. Prvý sa obyčajne odstraňuje nádor, 

pokiaľ moţno s neporušeným obalom (pri jeho porušení je riziko rozsevu malígnych buniek). Počas 

operácie sa extirpovaný nádor podrobuje histol. vyšetreniu rýchlo zmrazených rezov a určí jeho 

dignita. V prípade pozit. histol. nálezu sa pripája hysterektómia a kontralaterálna adnexotómia, 

resekcia omenta, apendektómia a lymfadenektómia panvových a aortových uzlín. Makrosko-picky 

podozrivé zmeny na peritoneu (metastázy) sa odstraňujú (,,debulking“). Súčasťou radikálnych 

výkonov bývajú operácie na močovom mechúri, ureteroch, sigme, pečeni. Pri pokročilých 

karcinómoch sa s úspechom pouţíva kavitronový chir. ultrazvukový aspirátor (cavitron ultrasonic 

surgical aspirator, CUSA), kt. umoţňuje odstránenie neresekovateľných nádorových uzlov. 

Súčasťou vyšetrenia extirpovaného nádoru je aj vyšetrenie estrogénových a gestagénových 

receptorov, rastových faktorov, testovanie tkaniva na rexistenciu, resp. senzitivitu na 

chemoterapeutiká a vyšetrenie nádorových markerov.  

Epitelové nádory v I. štádiu u ţien, kt. chcú zachovať schopnosť porodiť dieťa sú indikáciou na 

jednostrannú ooforektómiu a ometektómiu, avšak len za predpokladu, ţe: 1. nádor je mucinózneho 

typu a má nízky histol. stupeň malignity; 2. je jednostranný a neprenikol puzdrom; 3. nie sú príznaky 

adhézie ani metastáz v panve al. pobrušnici; 4. výsledok bioptického vyšetrenia druhého ovária je 

negat.; 5. sú zabezpečené moţnosti dlhodobej pooperačnej kontroly pacientky. Akonáhle pacienta 

porodí, moţno odstrániť druhý vaječník a vykonať hysterektómiu. Pri všetkých ostatných Ca v 

ktoromkoľvek štádiu treba vykonať totálnu brušnú hysterektómiu, obojstrannú salpingo-ooforektómiu 

a omentektómiu. Nádor s priaznivým histol. stupňom malignity al. s výradtkami na puzdre, ako a 

nádory adherujúce al. počas operácie praskli, moţno pooperačne liečiť oţarovaním al. 

chemoterapiou. V priebehu operácie moţno do pobrušnicovej dutiny implantovať zlato al. 
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V II. štádiu sa treba pokúsiť o odstránenie čo moţno max. časti nádorových más. Vykonáva sa 

hysterektómia a obojstranná salpingo-ooforektómia a omentektómia. Pri zvyškovom nádore s Ø > 2 

cm po operácii sa vykonáva chemoterapia. Po 12 – 14 cykloch moţno po 18 mes. uváţiť ,,second 

look“ operáciu, ak nie sú príznaky pretrvávajúcej choroby al. jej recidívy. ,,Second-look“ operácia 

umoţňuje priame posúdenie výsledku prim. th. (inšpekcia, odber materiálu na histol. vyšetrenie), ale 

aj odstránenie zvyškového nádoru po úspešnej chemoterapii. 

V III. a IV. štádiu sa treba pokúsiť odstrániť max. časť nádoru a kedykoľvek je to moţné aj 

hysterektómia, obojstranná salpingo-ooforektómia a omentektómia. Pri odstraňovaní nádorových 

hmôt je niekedy indikovaná resekcia hrubého čreva al. aj močového mechúra. Na operáciu 

nadväzuje chemoterapia. Rádioterapia nebýva účinná, ak je prítomný zvyškový nádor s Ø > 2 cm. U 

pacientiek s pohrudnicovým výpotkom by mala byť dg. potvrdená histol. vyšetrením. Výpotok moţno 

často zvládnuť celkovou chemoterapiou al. intrapleurálnou aplikáciou tio-TEPA al. bleomycínu. 

Nádory zo zárodočných buniek, ako sú jednostranné dysgerminómy u mladých ţien, kt. si chcú 

zachovať moţnosť mať deti, moţno liečiť jednostrannou ooforektómiou. Druhý vaječník moţno 

často zachrániť, pretoţe len 5 – 10 % nádorov je obojstranných. Percento uzdravených po operácii 

jednostranného nádoru. ohraničeného na vaječník je 80 – 90 %. Pacientky s pokročilejším štádiom 

dysgerminómu a tie, kt. nechcú mať deti, by mali byť liečené totálnou brušnou hysterektómiou a 

obojstrannou sapingo-ooforektómiou a omentektómiou. Tento nádor je rádiosenzitívny. 

Ostatné nádory zo zárodočných buniek, ako je napr. Ca z embryových buniek al. nádor 

z entodermového sínusu, sú vysoko malígne. Sú indiované na totálnu brušnú hysterektómiu 

a obojstrannú salpingo-ooforektómiu a následnú chemoterapiu, napr. akinomycínom D, 

metotrexátom, 4-fluorouracilom, vinkistínom a cytoxánom v kombinácii. 

Pri chir. th. by sa mala odstrániť čo najväčšia časť nádoru, a to šetrným spôsobom, aby neohrozil 

nádej pacientky na zotavenie. Obyčajne je indikovaná totálna brušná hysterektómia, obojstranná 

salpingo-ooforektómia a omentektómia. Jednostranná ooforektómia sa odporúča len vo vybraných 

prípadoch. Príleţitostne sa musí vykonať resekcia hrubého čreva, aby sa odstránili rozsiahle 

nádorové masy.  

Nepotvrdili sa počiatočné nádejné výsledky s celkovou aplikáciou imunomodulancií (interleukín-2, 

interferón a TNF). Osvedčilo sa však podávanie TNF pri ascite priamo do brušnej dutiny. 

Aktinoterapiu moţno pouţiť vo všetkých štádiách Ca ovária u vybraných pacientov. Nádory ovária 

sú však vcelku málo ciitivé na oţarovanie. Výnimku tvorí dysgerminóm a granulózobunkový nádor, 

kt. sú vysoko citlivé. Aktinoterapia sa môţe pouţiť vo forme vysokovoltového celej brušnej dutiny al. 

malej panvy (technika oloveného pásu), príp. a priamej intraperitoneálnej instilácie rádioaktívnych 

izotopov (rádiofosfor, rádiozlato, tritium). Nevýhodou intraabdominálnej aplikácie kooidných nuklidov 

je, ţe pôsobia len do hĺbky 4 – 5 mm a častejšie sa pri nej vyskytujú nekrózy črevnej steny a 

strangulačný ileus. Profylaktické oţiarenie v I. štádiu sa nepokladá za indikované.  

Hlavný problémom th. Ca ovárií je otázka rozsahu operačného výkonu a jeho načasovanie 

(,,timing“), určenie citlivosti nádoru na následnú chemoterapiu a stanovenie programu monitorovania 

po ukončení th. Max. operačná intervencia zvyšuje percento preţitia po iniciálnej operácii, je však 

zaťaţená veľkou morbiditou a zníţením kvality ţivota. Úspech radikálneho výkonu s resekciou 

čreva, močového mechúra, časti pečene, peritoneálneho ,,stripingu“ sa dosahuje asi v 18 – 60 % 

prípadov. Konzervatívnejšie výkony s max. cytoredukciou a následnou adjuvantnou th. predĺţujú 

obdobie remisie a umoţňujú následnú radikálnu operáciu. Problémom je stanovenie termínu 

ukončenia protinádorovej th., kt. sa riadi výsledkami vyšetrenia USG a CT, hodnotami nádorových 

markerov, dg. laparoskopiou, príp. laparotómiou. 



Zvyškové nádory s Ø > 2 cm sa lepšie zvládnu chemoterapiou, najmä ak ide o metastázy, ascitom 

al. recidívou po rádioterapii. U pacientiek v II. a III. štádiu sa uprednostňuje oţiarenie celej brušnej 

dutiny. Celková radiačná dávka pri oţiarení panvy je 45 – 50 Gy, pri oţiarení celej brušnej dutiny 22 

aţ 28 Gy.  

Oţarovanie panvy moţno pouţiť u pacientiek s ohraničeným nádorom, často však treba oţarovať 

všetky oblasti, pretoţe larcinóm vaječníkov sa rýchlo šíri do celého brucha. Technika oloveného 

pásu spočíva v tom, ţe sa oţiarujú rôzne 2,5 cm široké pásy, spredu a zozadu, kaţdý deň. 

Oţiarenie brucha trvá 30 – 40 d. V priebehu oţiarovania sa tienia obličky a pečeň, kt. tak dostanú 

asi ½ celkovej dávky. 

Rádioterapia je účinná u vybraných pacientiek s ohraničeným epitelovým Ca a veľmi účinná pri 

dysgerminóme. Nádory zo zárodočných buniek, ako je malígny teratóm, embryový Ca a nádory z 

epidermového sínusu, sú voči oţiareniu rezistentnejšie. 

Moţno oţiarovať aj miestne s pouţitím intraperitoneálne vstrieknutého koloidného zlata al. 32P. 

Tieto látky sú -ţiariče s krátkym t0,5, kt. prenikajú do hĺbky max. 5 – 7 mm a sú preto účinnejšie pri 

povrchových Ca. Nevýhodou rádioterapie je moţný útlm kostnej drene a zvýšenie rizika chir. 

zákorku po celkovom oţiarení brucha. 

Najčastejšími neţiaducimi účinkami aktinoterapie sú: nauzea, hnačka, cvystitída, kŕčovité bolesti 

brucha. K neskorým komplikáciám patria ileózne stavy a nekrózy čriev. 

Chemoterapia spočíva v aplikácii alkylačných látok. U dosiaľ neliečených pacientiek s Ca ovarii 

moţno očakávať úspech v 40 aţ 60 %. U pacientiek, kt. reagujú na chemoterapiu moţno očaká vať 

priemerné predĺţenie ţivota aţ o > 6 mes., zlepšenie trvajúce 2 r. sa dostaví v 5 – 15 % prípadov. 

Prednosť sa dáva perorálnej aplikácii. Podáva sa chlorambucil, L-fenylalanín yperitu (L-PAM) al. 

cyklofosfamid. Tieto lieky sa majú podávať v čase, keď je nádor minimálny, napr. po resekcii hlavnej 

nádorovej masy s cieľom odstrániť zvyškový tumor (second look operation). Keď karcinóm 

progreduje, treba skúsiť niekt. antimetabolit, ako 5-fluorouracil al. metotrexát, príp. ich kombinácia. 

Pri pohrudnicovom al. pobrušnicovom výpotku sa osvedčuje adekvátna drenáţ s nasledujúcou 

miestnou instiláciou alkylačnej látky, napr. tio-TEPA, pri dreňovom útlme bleomycínu. Pokračuje sa 

pritom s celkovou chemoterapiou. 

V infaustných a terminálnych stavoch sú indikované opiáty, analgetiká a lumbálna analgézia. 

O prognóze rozhoduje vek pacientky, jej celkový zdrav. stav, operabilita nádoru, jeho histol. skladba 

a i. vlastnosti. Pacientky s epitelovým malígnym nádorom dg. a liečeným v I. štádiu preţije 5 r. 60 – 

70 %, v II. štádiu 40 – 50 %, v III. štádiu 20 % a v IV. štádiu 10 %. Pri seróznych karcinómoch sa 

bez rozdielu štádia ochorenia 5 r. doţíva 29 %, pri mucinóznych 50 %, Pri endometriových 39 % a 

pri nediferencovaných 18 %. Pri I. stupni histol. malignity (grading, G1) preţíva 5-r. obdobie aţ 73 % 

pacientiek, pri G3 len 11 %. Rozhodujúcim faktorom úspešnosti th. je radikálne odstránenie celého 

nádoru.  

Pri chemoterapii nádorov ovárií sa pouţívajú tieto th. schémy: 

BEP: bleomycín 30 mg i. v. 1., 8. a 15. d + etopozid 100 mg/m
2
 i. v. 1. – 5. d kaţdé 4 týţd. + cisplatina 20 

mg/m
2
 i. v. 1. – 5. d; cyklus sa opakuje raz/3 týţd. 

CAP: cyklofosfamid 750 mg/m
2
 i. v. 1. d + doxorubicín 50 mg/m

2
 i. v. 1. d + cisplatina 50 mg/m

2
 i. v. 1. d; cyklus 

sa opakuje raz/3 týţd. 

CHAD: cyklofosfamid 600 mg/m
2
 i. v. 1. d + altretamín 200 mg/m

2
 p. o. 8. – 22. d + doxorubicín 50 mg/m

2
 i. v. 

1. d + cisplatina 50 mg/m
2
 i. v. 1. d; cyklus sa opakuje raz/4týţd. 

CP: cyklofosfamid 1000 mg/m
2
 i. v. 1. d + cisplatina 75 – 100 mg/m

2
 i. v. 1. d; cyklus sa opkajuje raz/3–4 týţd. 

CT: cisplatina 75 mg/m
2
 i. v. 1. d + paklitaxel 135 mg/m

2
 i. v. 2. d; cyklus sa opakuje raz/3 týţd. 



Hexa-CAF: altretamín 150 mg/m
2
 p. o. 1. – 14. d + cyklofosfamid 150 mg/m

2
 p. o. 1. – 14. d + metotrexát 40 

mg/m
2
 i.v. 1. a 8. d + 5-fluorouracil 600 mg/m

2
 i. v. 1. a 8. d; cuklus sa opakuje raz/4 týţd. 

PVB: cisplatina 20 mg/m
2
 i. v. 1. – 5. d + vinblastín 0,15 mg/kg i. v. 1. a 2. d + bleomycín 30 mg i. v. 2., 9. a 16. 

d; cyklus sa opakuje raz/3 týţd. 

VAC: vinkristín 1,5 mg/m
2
 i. v. týţdenne 10-krát + aktinomycín D 0,5 mg i. v. 1.–5. d, kaţdé 4 týţd. + 

cyklofosfamid 5 – 7 mg/kg i. v./d 5-krát, raz za 4 týţd. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Smernice pre terapiu nádorov vaječníka 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Štádium Histológia     Terapia    Adju.vantná terapia 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Ia-1   Dobre diferencovaní typy  Keď je pôrod ţiaduci: jedno-  
  1. Epitelové   stranná ooforektómia, čiastoč- 
       Serózne   ná omentektómia a biopsia 

       Hlienové   druhého ovária 

  2. Dysgerminóm   Ak nie je pôrod ţiaduci:  Intraperitoneálna aplikácia 

               3. Nádor z buniek granulózy TAH 2 BSO + omentektómia izotopov al. celková chemotera- 

               4. Nádor zo Sertoliho-Leydi-  TAH 2 BSO + omentektómia pia. Operácia v druhom období 

                   gových buniek 

      Málo diferencovaný al. ana-  TAH + BSO + omentektómia Ako vyššie 

                   plastický nádor akéhokoľ-  

                   vek typu  

 Ia-2   Akýkoľvek typ   TAH + BSO + omentoktómia.  

                                                                    Resekuje sa čo najväčšia moţ- Pridáva sa chemoterapia al. 

                                                                    ná časť nádoru   rádioterapia po operácii. Chemo- 

 Ib, II  Akýkoľvek typ, ak je pri laparo- TAH + BSO + omentektómia. terapia je osobitne účinná pri 

                tómii pozit. peritoneálna cy-       Resekuje sa čo najväčšia moţná     zvyškovom nádore s Ø > 2 cm. 

                tológia                                        časť nádoru                                      Operácia v 2. období o 1 r., ak   

 III, IV                       ak je indikovaná  

 Ia, Ib  Akýkoľvek typ, ak je pri laparo- TAH + BSO + omentektómia. 

             tómii pozit. peritoneálna cytoló-     TAH + BSO + omentektómia. K chir. th. sa pridáva adjuvantná 

             lógia                  Resekuje sa čo najväčšia moţná th.  

                                                                    časť nádoru 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dlhodobé sledovanie pacientiek s karcinómom vaječníka 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                     Termíny kontrolných vyšetrení  
                                                    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   Vyšetrenie                     1. r.                             2.–5. r.                Kaţdoročne    
                                                                       do konca ţivota 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
             3. mes.   6. mes.   9. mes.  12. mes.  4. mes.  8. mes. 12. mes.             

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Celková prehliadka              x              x  x  x       x    x    x          x 

 Krátke fyz. vyšetrenie              x  x  x       x     x     

 Cekové fyz. vyšetrenie      x      x          x 

 Náter podľa Papanicolaoua           x  x   x       x          x 

 KO, moč, stolica na krv    x   x     x    x          x 

 Rektoskopia**       x      x             x 

 Mamografia***       x      x    x          x 

 CA 125. CA 72-4, TPS**** 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 * Krátke fyz. vyšetrenie zahrňuje vyšetrenie prsníkov, brucha, panvy, palpácia lymfatických uzlín (aj suprakla- 

    vikulárnych) a inšpekciu dolných končatín, či nejde o stázu al.opuch 

 ** Pravidelné vykonávanie rektoskopie sa odporúča u pacientiek > 40-r. a irigoskopia kaţdé 2 r. 

 *** Mamografia sa odporúča kaţdoročne u pacientiek s niekt. z týchto rizikových faktorov: s rodinnou ana- 



      mnézou Ca prsníka (matka, sestry, dcéra), cystická dysplázia, nulliparita, predchádzajúci Ca jedného  

      prsníka. Pacientka sa má poučiť o samovyšetrovaní prsníka a vyzvať, aby toto vyšetrenie vykonávala kaţdý  

      mesiac, najlepšie po menštruácii. 

**** Určovanie týchto markerov v 1-mes. intervaloch je najcitlivejším spôsobom odhaľovania progresie a recidív. 

karcinoembryový antigén – CEA, glykoproteín, kt. sa vyskytuje v tkanivách embrya. Je prítomný aj 

v ľudských nádoroch napr. GIT, pľúc, prsníka, prostaty a dá sa u pacienťtov dokázať v krvi. 

Zvýšenie koncentrácie však môţe byť aj pri niekt. benígnych chorobách (pečene, obličiek a i.); 

→antigén. 

karcinogén – [carcinogenum] syn. kancerogén; látka vyvolávajúca tskovinu, zhubné bujnenie. Patria 

sem rôzne chem. zlúč., z anorg. Napr. niekt. zlúč. As, Ct, azbest, z org. zlúč. aromatické uhľovodíky 

(polycyklické uhľovodíky, benzpyrén), aromatické amíny, nitrozamíny a azozlúčeniny, ďalej 

polyuretány, epoxidy, etyléniminy, vinylchlorid a i. K. môţu byť prirodzené al. umelo vyrobené. 

K prirodzeným patria niekt. produkty mikroorganizmov,. Plesní al. rastlín (najmä aflatoxíny). Zdrojom 

k. v beţnom ţivote je najmä fajčenie, údenie,spaľovanie ap. Z chem. látok sem patria cytostatiká a i.  

Mechanizmus účinku k. spočíva v priamom al. nepriamom poškodení DNA Niekt. k. sa stávajú 

aktívnymi aţ v organizme aktiváciou (najmä v pečeni). →nádor. 

karcinogenéza – [carcinogenesis] vznik zhubného bujnenia; →nádor. 

karcinoid – [carcinoidum] nádor, kt. sa vyskytuje v tráviacom al. dýchacom systéme (často 

v apendixe) a vzniká zo špeciálnych buniek s endokrinnou funkciou (por. →APUD). Je na 

hranicimalignity. Zriedka produkuje látky (napr. sérotonín), kt. podmieňujú systémové al. vzdialené 

príznaky (dýchavica, erytém, hnačka, chlopňové chyby a i.) 

karcinomatoidný – [carcinomatoides] podobný karcinómu. 

karcinomatóza – [carcinomatosis] syn. karcinóza, stav s rozsiahlou disemináciou rakoviny po celom 

tele. 

karcinosarkóm – [carcinosarcoma] malígny nádor pozostávajúci z epitelovej a sarkómovej zloţky. 

Karcinosarkóm pľúc – [carcinosarcoma pulmonum] zriedkavý malígny nádor skladajúci sa z 

epitelovej zloţky (zodpovedá prevaţne epidermoidnému karcinómu) a sarkómovej zloţky. Postihuje 

staršie osoby medzi 50. – 80. r. Podľa miesta rastu sa rozoznáva endobronchiálny (vyrastá 

z hlavných bronchov a prejavuje sa príznakmi bronchiálnej obštrukcie) a periférny typ (javí sa ako 

veľká hmota infiltrujúca pleuru, mediastínum s regionálnymi a vzdialenými metastázami). Dg. sa 

stanovuje histol. vyšetrením nádorového tkaniva. Th. je chir., prognóza zlá.  

karcinostatický – [carcinosastaticus] brzdiaci rast kacinómu.  

karcinóza – [carcinosis] – mnohopočetný rozsev karicnómu. 

kardamón malabarský →Elettaria cardamonum.  

kardelmycín →novobiocín. 

kardia – [cardia] 1. ţalúdkový vchod, vústenie paţeráka do ţalúdka (ostium cardiacum); 2. pars 

cardiaca ventriculi. 

-kardia – druhá časť zloeţných slov z g. kardiá srdce, napr. dextrokardia. 

kardiak – hovor. pacient trpiaci na ochorenie srdca. 

kardiaká – [cardiaca (remedia)] 1. nešpecifikované liečivá podporujúce činnosť srdca, centrálne 

analeptiká, obsol.; 2. súhrnný názov pre lieky pôsobiace na srdce (kardiotoniká, nitráty, antiarytmiká 

a i.). 

kardiakofrenický – [cardiakophrenicus] týkajúci sa srdca a bránice. 



kardialgia – [cardialgia] 1. bolesti v srdcovej oblasti; 2. bolesti v oblasti ţalúdka (kardie). 

kardiálny – [cardialis] srdcový. 

Kardiamed
®
 (Medice) – kardiotonikum; -acetyldigoxín; →digoxín. 

kardiazolový šok – (Cardiazol
®
 Knoll) pentametyléntetrazolový šok, th. metóda pouţívaná v th. 

schizofrénie. Zaviedol ju Meduna (1932 – 1935), kt. vychádzal z chybnej premisy, ţe epilepsia a 

schizofrénia sú inkompatibilné. Preto hľadal látku vyvolávajúcu kŕčový stav. Th. predstavuje 

medzník v psychiatrii a revolúciu v th. Neskôr ju vytlačil elektrošok a inzulínová th. Kardiazol sa 

podával v dávke 0,4 – 0,5 g i. v., kt. sa upravovala podľa reakcie. Asi po 30 s latencie sa dostavila 

tzv. kardiazolová aura so zblednutím, úzkosťou, tonickými a klonickými kŕčmi, bezvedomím. Pacient 

sa prebúdzal s amnéziou, avšak nie na auru. K. š. sa aplikoval 2-krát/týţd., celkove 30 – 40 šokov. 

Pre návyk sa dávky museli zvyšovať. 

kardiektázia – [cardiectasis] dilatácia srdca. 

kardiektómia – [cardiectomia] excízia kardie. 

Kardin
®
 – vazodilatans; →trolnitrátfosfát. 

kardinálny – [cardinalis] 1. hlavný, základný, primárny; 2. úplný. 

kardio- – predpona z g. kardia srdce, kardia, týkajúci sa srdca al. kardie. 

kardioakcelerátor – [cardioaccelarator] faktor al. látka zrýchľujúca srdcovú činnosť. 

kardioaktívny – [cardioactivus] majúci účinok na srdce, pôsobiaci na srdce. Kardioaktívne glykozidy – 

srdcové glykozidy, →kardiotoniká, →digitalis. 

kardioangiografia – [cardioangiographia] angiokardiografia. 

kardioangiológia – [cardioangiologia] odbor zaoberajúci sa kardiovaskulárnym systémom a jeho 

chorobami. 

kardioaortitída – [cardioaortitis] zápal srdca a aorty, zried. 

kardioartériový – [cardioarterialis] týkajúci sa srdca a tepien. 

kardioaspirín – aspirín (kys. acetylsalicylová) podávaná v kardiológii ako antiagregačná th. 

v profylaxii koronárnej trombózy. 

kardioauditívny syndróm – Jervellov-Lange-Nielsenov sy. autiozómovo recesívne dedičná choroba 

s hluchonemotou a predĺţeným intervalom QT; hluchonemota je vrodená (výskyt syndrómu u 

hluchých detí je 1:400). Pri telesnej námahe vznikajú arytmie s rizikom náhlej smrti. Príčinou je 

pmutácia génu, kt. kóduje jeden z iónových kanálov umoţňujúcich vstup K
+
 do bunky. Spolu 

s Romanovým-Wardovým sy. sa označuje ako psyudohypokaliemický sy.; (→syndrómy). 

kardiobole – [cardiobolé] búšenie srdca s pocitom bolesti. 

kardiocentéza – [cardiocentesis] kardiocentéza, nabodnutie srdcovej komory; kardiopunktúra. 

kardiocerebrálny – [cardiocerebralis] kardiocerebrálny, týkajúci sa srdca a mozgu. 

kardiocirhóza – [cardiocirrhosis] kardiálna cirhóza pečene; cirhóza pečene pri chron. nedostatočnosti 

srdca. 

kardiocyt – myocyt. 

kardiodiafragmatický – [cardiodiaphragmaticus] týkajúci sa kardie a bránice, napr. 

kardiodiafragmatický uhol. 



kardiodilatín – starší názov predsieňového natriuretického hormónu. Jeho homológ urodilatín je o 4 

aminokyseliny dlhší, produkujú ho obličky a vylučuje močom. 

kardiodilatátor – prístroj na dilatáciu pars cariaca ventriculi (kardie) pri kardiospazme al. striktúre 

kardie. 

kardiodióza – dilatácia ţalúdkovej kardie. 

kardiodymanika – náuka o pohyboch a silách zúčastňujúcich sa na srdcolvej činnosti. 

kardiodýnia – [cardiodynia] kardiodýnia, bolesti srdca. 

kardioezofágový – [cardiooesophagealis] týkajúci sa kardie a paţeráka, napr. kardioezofágová 

junkcia al. kardioezofágový sfinkter. 

kardiofóbia – [cardiophobia] strach pred srdcovou chorobou. 

kardiofonografia – [cardiophonographia] zapisovanie srdcových oziev; fonokardiografia. 

kardiofrénia →frenokardia. 

kardiogenéza – [cardiogenesis] vývoj srdca v plode. 

kardiogénny – [cardiogenes] 1. pochádzajúci zo srdca; vyvolaný normálnou al. abnormálnou funkciou 

srdca; 2. týkajúci sa kardiogenézy. 

Kardiogénna zóna – časť zárodočného terčíka pred faryngovou membránou. Pri ohýbaní hlavovej 

časti zárodku sa v 3. týţd. vývoja dostáva na ventrálnu stranzu zároduku. Rozostúpením 

mezenchýmu sa v nej tvorí perikardová dutina (súčasť celómu) podkovovitého tvaru. 

V mezenchýme medzi ramenami tejto dutiny sa diferencujú →krvné ostrovčeky slývajúce do 19. d 

vývoja na endotel srdcovej trubice. Mezoderm mediálnej plochy perikardiovej dutiny zhrubne do 

myoepikardovej platničky, základ srdcovej svaloviny, kt. sa začne pravidelne sťahovať 21. – 22. d. 

kardiograf  – [cardiograph] prístroj určený na zaznamenávanie niekt. stránok srdcovej činnosti. 

kardiografia – [cardiographia] metóda grafického znázornenia niekt. fyz. al. funkčných aspektov 

srdca. Patrí sem apexkardiografia, echokardiografia, elektrokardiografia, fonokardiografia, 

kinetokardiografia, röntgenkymografia, telekardiografia, vektorkardiografia a i. 

kardiogram – [cardiogramma] záznam činnosti srdca registrovaný kardiografom. 

kardiohepatálny – [cardiohepatalis] týkajúci sa srdca a pečene. 

kardiohepatomegália – [cardiohepatomegalia] zväčšenie srdca a pečene. 

kardiochalázia – [cardiochalasia] relaxácia al. nedostatočná činnosť zvierača v oblasti ţalúdkovej 

kardie. 

kardiochirurgia – [cardio- + g. cheirurgiá práca rúk] →kardiochirurgia. 

kardioida – uzavretá rovinná krivka pripomínajúca tvar srdca; srdcovka. 

kardioinhibičný – [cardioinhibitorius] zabraňujúci al. inhibujúci pohyby srdca. 

kardiokairograf – prístroj umoţňujúci snímanie rádiogramov sdrca v ktorejkoľvej fáze jeho činnosti. 

kardiokéla – [cardio- + g. kelé prietrţ] kardiokéla, prietrţ srdca otvorom v bránici. 

kardiokinetický – [cardiokineticus] stimulujúci srdcovú činnosť. 

kardiokinetikum – [cardiokineticus] látka stimulujca srdcovú činnosť. 

kardiokymografia – zaznamenávanie pohybov srdca pomocou elektrokymografu. 



kardiolipín – [cardiolipinum kardiolipín] fosfolipid izolovaný z hovädzieho srdca, Mr 2195, kt. sa 

vyuţíva ako antigén pri reakcii s protilátkou obsiahnutou v sére pacientov so syfilisom (flokulačná 

reakcia). 

kardiológia, ae, f. – [cardiologos] náuka o srdci a srdcových chorobách. 

kardiolýza – [cardiolysis] chir. uvoľnenie srdca z väzivových zrastov s osrdcovníkom. 

kardiomalácia – [cardiomalacia] zmäknutie srdcového svalu. 

kardiomegália – [cardiomegalia] chorobné zväčšenie srdca. 

kardiomelanóza – [cardiomelanosis] melanóza srdca. 

kardiometer – prístroj pouţívaný na určovanie veľkosti srdca al. sily srdcového vývrhu. 

kardiomotilita – pohyby, motilita srdca. 

kardiomyocyt – bunka srdcovej svaloviny; →mokard. Na rozdiel od myocytov kostrových svalov, 

v kt. sú jadrá umiestnené na periférii buniek, tesne pod sarkolemou, v k. sú v strede. K. majú teda 

perinukleárny priestor, v kt. sú usporiadané myofilamenty. Majú navyše tzv. interkalárne disky, čo sú 

špecializované molekulové komplexy oddeľujúce jednu bunku od druhej (bunky kostrového svalu 

tvoria syncytium). K. má veľa mitochondrií (tvoria takmer polovicu bunky). Kontrakcie myokardu 

vyţadujú výlučne aeróbny metabolizmus (regeneráce ATP z ADP oxidačnou fosforyláciou) 

a navodzuje ju myokard sám (autonómny srdcový systém), nie vonkajšie nervovými podnety, hoci 

nervová sústava môţe mať na túto kontrakciu vplyv. Ako zdroj energie slúţia myokardu najmä 

karboxylové kyseliny (po jedle i na lačno); pri hladovaní aj ketolátky. Myokard vyţaduje stalý prívod 

kyslíka (nemôţe pracovať na „kyslíkový dlh“ t. j. získavať určité kratšie obdobie energiu 

z anaeróbnej glykolýzy ako kostrový sval).  

Podobne ako kostrový sval má aj myokard  A-pás (oblasť myofilamentovv kt. presahujú hrubé 

filamentá cez tenké), I-pás (obsahuje len tenké filamentá) a Z-disk (štruktúry zakotvenia aktínu 

tenkých filamentov susediacich buniek). Aktín niekt. tenkých filamentov sa končí v interkalárnomm 

disku. Toto komplexné spojenie umoţňuje, aby 6 aktínových tenkých filamentov obklopovalo trvale 

jeden hrubý myozínový filament. Ten sa skladá z myozínu II, kt. je podobný myozínu myocytu 

kostrového svalu; má 2 ťaţké reťazce a 4 ľahké reťazce. Myozín II (jeho globulárna hlava) je 

ATPáza aktivovaná aktínom. Izoenzýmy myozínu II v myokarde majú menšiu ATPázovú aktivitu ako 

izoméry v kostrovom svalstve; →sval. 

kardiomyolióza – tuková degenerácia srdcového svalu 

kardiomyopatia – [cardiomyopatia] nešpecifikované ochorenie myokardu nezápalového charakteru. 

Podľa SZO poruchy, pri kt. je príčina neznáma a nejde o súčasť ochorenia postihujúceho iné orgány 

(tzv. prim. k., ako je ischemická choroba srdca, hypertenzná kardiopatia, kongenitálne ochorenia, 

chlopňové chyby a ochorenia perikardu); →cardiomyopathia. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Klasifikácia kardiomyopatií 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Dilatačná kongestívna kardiomyopatia  

   1.1. Difúzne postihnutie všetkých dutín 

      • chron. difúzna ischémia myokardu (koronaropatie) 

   1.2. Loţiskové:  

      • infekcie (baktérie, spirochéty, riketsie, vírusy, plesne, prvoky, helminty) 

      • granulomatózy (sarkoidóza, obrovskobunková myokarditída, Wegenerova granulomatóza) 

      • metabolické poruchy (nutričné – beriberi, alkoholizmus, deficit Se, deficit kanitínu, kwashiorkor), urémia,  

         hypokaliémia, hypomagneziémia, hypofosfatémia, endokrinopatie (diabetes mellitus, hyper/hypotyreóza,  

         feochromocytóm, akromegália)  



      • lieky a toxíny etanol, kokaín, antracyklíny, kobalt, psychofarmaká (tricyklické, kvadricyklické, fenotiazí- 

         ny), katecholamíny, cyklofosfamid 

      • choroby spojiva 

      • hereditárne segmentálna fibrózno-tuková infiltrácia myokardu, napr. arytomogénna kardiomyopatia PK 

      • heredofamiliárne neuromuskulárne a neurologické poruchy – Friedreichova ataxia 

      • oţiarenie 

      • nádory 

      • gravidita 

2. Hypertrofická kardiomyopatia 

   2.1. Asymetrická obštrukčná a neobštrukčná + symetrická 

      • hereditárne autozómovo dominantné poruchy 

      • feochromocytóm 

      • akromegália 

      • neurofibromatóza 

3. Reštrikčná  – difúzna (obliterujúca + neobliterujúca) + nedifúzna 

      • amyloidóza 

      • difúzna systémová skleróza 

      • hemochromatóza 

      • endokardiálna fibróza 

      • fibroelastóza 

      • Löfflerov sy. 

      • Gaucherova choroba 

      • nádory 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Alkoholická kardiomyopatia – [cardiomyopathia alcoholica] dilatačná k. u pacientov s anamnézou 

chron. alkoholizmu; je následkom priameho toxického účinku al. jeho metabolitov. 

Arytmogénna kardiomyopatia pravej komory (PK) – progresívna dysplázia PK charakterizovaná 

malígnymi komorovými arytmiami s moţným vznikom náhlej kardiálnej smrti. Postihuje mladšie 

osoby. Je v 30 – 50 % dedičná. Opísala sa AD i AR dedičnosť a špecifické mutácie génov 

kódujúcich plakoglobín, dezmoplakín, ryanodínový receptor a transformačný rastový faktor 3. 

Plakoglobín a dezmoplakín sú zloţkami dezmozómov (adhezívnych proteínov zodpovedných za 

udrţivanie tesných spojení medzi bunkami). Proteín ryanodínového receptora indukuje 

v kardiomyocytoch uvoľnenie vápnika z endoplazmatického retikula. Fibrózno-tuková infiltrácia 

myokardu postihuje najmä epikard a strednú časť myokardu, s relat. ušetrením endokardu. PK je 

dilatovaná, má porušenú kinetiku, príp. aneuryzmaticky zmenená. Postupne sa pridruţuje 

postihnutie ĽK. Klin. sa prejavuje palpitáciami, príp. pretrvávajúcimi komorovými tachykardiami. Dg. 

sa opiera o anamnézu, EKG a histol. vyšetrenie, endomyokardiálna biopsia však môţe dáva negat. 

výsledky, pretoţe komorové septum nebýva postihnuté. V th. sa uplatňujú antierytmiká, ablácia 

arytmgénneho substrátu, implantácia AICD, farmakoterapia zlyhanmia srdca, príp. transplantácia 

srdca V experimen-tálnom štádiu sú blokátory apoptózy ako zákl. patogenetického faktora choroby. 

Dilatačná kardiomyopatia – sy. dilatácie srdcových komôr so systolickou dysfunkciou a často 

srdcovým zlyhaním. Priebeh ochorenia je obyčajne progresívny, prognóza zlá. Difúzna dilatačná k. 

býva následkom koronaropatií al. hypertenzie, kým loţiskové formy sú výrazom poškodenia 

myokardu následkom rôznych faktorov, ako sú infekcie (baktériové vrátane spirochétových, 

riketsiové, vírusové, plesňové, protozoárne, helmintové), granulomatózy (sarkoidóza, 

obrovskobunková myokarditída, Wegenerova granulomatóza), metabolické poruchy (nutričné – 

beriberi, deficit Se, deficit kanitínu, kwashiorkor), urémia, hypokaliémia, hypomagneziémia, 

hypofosfatémia, endokrinopatie (diabetes mellitus, hyper/hypotyreóza, feochromocytóm, 

akromegália), niekt. lieky a toxíny (etanol, katecholamíny, kokaín, antra-cyklíny, cyklofosfamid, 



kobalt, psychofarmaká – tricyklické, kvadricyklické, fenotiazíny), choroby spojiva, heredofamiliárne 

neuromuskulárne a neurologické poruchy (Friedreichova ataxia), oţiarenie,  nádory, gravidita. 

Hypertrofická kardiomyopatia – [cardiomyopathia hypertrophica] zahrňuje asymetrické obštrukčné 

al. neobštrukčné asymetrické al. symetrické postihnutie myokardu. Môţu ju vyvolať autozómovo 

dominantne dedičné choroby charakterizované hypertrofiou srdcových komôr, najmä ľavej komory s 

častým postihnutím medzikomorovej priehradky, dysfunkciou diastoly a poruchou plnenia komôr. 

Vyskytuje sa aj pri feochromocytóme, akromegálii a neurofibromatóze; por. →idiopatická 

hypertrofická subaortálna stenóza. 

Hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia – [cardiomyopathia hypertrophica obstructiva] syn. 

asymetrická hypertrofia septa, forma hypertrofickej kardiomyopatie, pri kt. vyklenuté hypertrofované 

septum utvára obštrukciu výtoku krvi z ľavej komory. 

Idiopatická familárna kardiomyopatia – [cardiomyopathia idiopathica familiaris] →Kugelov-

Stoloffov sy.; →syndrómy. 

Infekčná kardiomyopatia – [cardiomyopathia infectiosa] vyvolaná baktériami al. vírusmi. 

Infiltračná kardiomyopatia – [cardiomyopathia infiltrativa] reštrikčná kardiomyopatia 

charakterizovaná uloţeninami abnormálnych látok v tkanive srdca, napr. pri amyloidóze, 

hemochromatóze ap. 

Ischemická kardiomyopatia – [cardiomyopathia ischemica] srdcová nedostatočnosť dilatovanej 

ľavej komory srdca následkom →ischemickej choroby srdca; nie je v pravom slova zmysle kardio-

myopatiou. 

Kongestívna kardiomyopatia – [cardiomyopathia congestiva] k. s dilatáciou srdca. 

Obliteračná kardiomyopatia →restrikčná kardiomyopatia. 

Popôrodná kardiomyopatia – [cardiomyopathia post partum, c. peripartum] zväčšenie srdca 

a kongestívne zlyhanie neznámej príčiny, kt. sa začína v poslednom mes. gravidity al. v prvých mes. 

po pôrode.  

Primárna kardiomyopatia – postihnutie myokardu patol. procesom neznámej príčiny. 

Reštrikčná kardiomyopatia – [cardiomyopathia restrictiva] syn. obliterujúca kardiomyopatia, v 

strednej Európe zriedkavá forma prim. kardiomyopatie s poruchou diastolického plnenia komôr pri 

normálnej systolickej funkcii. Môţe ísť o difúzne obliterujúce al. neobliterujúce, príp. loţiskové 

postihnutie myokardu. Patrí sem amyloidóza, difúzna systémová skleróza, Löfflerova fibroplastická 

endokarditída, fibróza myokardu, fibroelastóza endokardu, hemochromatóza, Gaucherova choroba, 

nádory. 

Sekundárna kardiomyopatia – forma k., vznikajúca následkom kardiovaskulárnych porúpch (napr. 

hypertenzie) al. ako prejav systémového ochorebnia (napr. sarkoidózy). 

Toxická kardiomyopatia – k. vyvolaná toxickým poškodením myokardu, napr. alkoholom, niekt. 

cytostatikami, katecholamínami, hadími jedmi al. niekt. kovmi. 

kardiomyotómia – [cardiomyotomia] chir. otvorenie, preťatie srdcového svalu. 

kardionatrín – starší názov predsieňového natriuretického hormónu. 

kardioneurálny – týkajúci sa srdca a nervového systému. 

kardiopalmus, i, m. – [cardio- + g. palmos chvenie, trasenie] pocit zrýchlenia al. zosilnenia srdcovej 

činnosti; búšenie srdca, palpitácie. 

kardiopatia – [cardiopathia] nešpecifikované ochorenie srdca. 



Hypertenzná kardiopatia – je poškodenie srdca pri hypertenzii. Hypertenzia vyvoláva hypertrofiu 

ľavej komory (ĽK) a podporuje vznik aterosklerózy vencovitých tepien. Poškodenie srdca sa prejaví 

poruchou poddajnosti steny ĽK, latentnou al. manifestnou nedostatočnosťou, sy. angina pectoris al. 

poruchami rytmu.  

Hypertrofia ľavej komory – je kompenzačný mechanizmus, pri kt. sa srdce štruktúrne adaptuje na 

väčšie doťaţenie pri zvýšenej systémovej cievnej rezistencii pri dlhšie trvajúcej hypertenzii (tzv. 

remodelácia myokardu). Do určitej miery ide o fyziol. mechanizmus, kt. je pre organizmus 

prospešný. Neskôr však vzniká porucha diastolickej al. systolickej funkcie ĽK. Následkom systolickej 

dysfunkcie je sy. nízkeho srdcového vývrhu, následkom diastolickej dysfunkcie dýchavica a 

kongescia. Hypertrofia ĽK predstavuje závaţný kardiovaskulárny rizikový faktor, nezávislý 

prognostický ukazovateľ mortality, náhlej smrti, zlyhania srdca, arytmií a ischemických komplikácií. 

V patogenéze hypertrofie ĽK sa uplatňuje najmä tlaková záťaţ srdca. Hmotnosť ĽK koreluje viac s 

hodnotami TK získanými pri ambulantnom monitorovaní ako pri meraní v ambulancii. K ďalším 

faktorom korelujúcim so vznikom hypertrofie ĽK patrí objemová záťaţ, obezita, aktivita sympatika a 

systému renín–angiotenzín a viskozita krvi. Tieto faktory vyvolávajú uvoľňovanie rôznych rastových 

faktorov, kt. prostredníctvom a1-adrenergického receptora aktivujú v myocytoch transkripciou RNA a 

proteosyntézu. 

Počet kardiomyocytov sa v hypertrofovanom myokarde nemení, mení sa však ich štruktúra. Zvyšuje 

sa v nich počet mitochondrií, sarkomér a myofibríl. V interstíciu pribúda kolagénu, zhoršujú sa jeho 

podporné a pohybové vlastnosti, čo má za následok zníţenie roztiahnuteľnosti (poddajnosti) a v 

konečnom dôsledku pokles kontrakčnej schopnosti ĽK. Zvýšená vzdialenosť kapilár od 

mohutnejších myocytov podmieňuje zhoršenie výţivy a nedostatočný prívod kyslíka ku 

kontraktilným bunkám. Výsledkom je opäť zhoršenie diastolickej a systolickej funkcie ĽK. Vzniká 

ischémia najmä subendokardiálnych vrstiev, kt. kompenzuje autoregulačná vazodilatácia 

intramyokardiálneho riečiska, čím klesá koronárna rezerva. V dôsledku extravaskulárneho stlačenia 

ciev myokardu a zmnoţenia väziva v ich stenách sa zvyšuje koronárna rezistencia. Zvýrazňuje sa 

ischémia endokardu bez toho, aby boli výraznejšie zúţené vencovité tepny.  

V dg. hypertrofie ĽK je USG vyšetrenie 10-krát citlivejším ukazovateľom ako EKG. Podľa USG 

vyšetrenia sa rozlišujú 4 typy remodelácie ĽK pri hypertenzii: 1. normálna ĽK; 2. koncentrická 

remodelácia ĽK s normálnou hmotnosťou, ale so zvýšenou relat. hrúbkou medzikomorovej 

priehradky al. zadnej steny; 3. excentrická hypertrofia ĽK – index hmotnosti zvýšený, relat. sila stien 

normálna; 4. koncentrická hypertrofia ĽK – index hmotnosti i relat. sila stien sú zvýšené. 

Asi v 1/5 prípadov vzniká najprv izolované zhrubnutie medzikomorovej priehradky pri normálnej 

hmotnosti ĽK. V ďalšej fáze sa ĽK dilatuje a klesá jej kontraktilita. Vzniká najprv latentná a potom 

manifestná srdcová nedostatočnosť. USG zistená hypertrofia ĽK sa spája so 4-násobnym, väčšia 

hmotnosť ĽK s 2-násobne vyšším rizikom úmrtí z kardiovaskulárnych príčin. 

-

blokátory a blokátory vápnikových kanálov, v prípade neúčinnosti monoterapie, ich kombinácia. 

Inhibítory ACE o. i. vyvolávajú regresiu intersticiálnych väzivových zmien. Menej vhodné sú 

diuretiká, kt. vo vyšších dávkach stimulujú aktivitu systému renín–angiotenzín–aldosterón. Novšie 

diuretiká, ako je indapamid a metipamid túto nevýhodu nemajú. Monoterapia priamymi 

vazodilatátormi je kontraindikovaná. 

Chronické zlyhanie srdca pri hypertenzii – charakterizuje zlyhanie ĽK. Typická je dýchavica, 

auskultačne počuteľné rachoty na pľúcach a cval na srdci. Na rtg snímek býva dilatácia srdcového 

tieňa a rôzny stupeň stázy, USG sa zisťuje najprv porucha diastolickej, neskôr aj systolickej funkcie 

ĽK. 



Základom th. hypertenzie so zlyhaním srdca sú diuretiká a inhibítory ACE, pri ich intolerancii 

antagonisty agotenzínu II. Pri nedostatočnej kompenzácii TK sa k inibítorom ACE a diuretikám 

-blokátory, príp. vaskulárne selektívne blokátory vápnikových kanálov (dihydropyridíny II. 

generácie). kút. zlyhanie srdca pri hypertenznej kríze sa lieči i. v. poda-ním nitrátov a slučkových 

diuretík. Vhodné je aj podanie krátkodobo pôsobiacich inhibítorov ACE (kaptopril).  

Ischemická choroba srdca – ICHS je u hypertonikov pomerne častá. Vysoký TK vyvoláva väčšie 

napätie cievnej steny, čo má za následok remodeláciu veľkých,, ako aj malých artérií a arteriol. V 

stene tepny nastáva hypertrofia hladkej svaloviny a zvýšenie obsahu kolagénu. Tým sa zuţuje 

priesvit tepny, nastáva zhrubnutie médie s následným zvýšeným pomerom médie k priesvitu (histol. 

dôkaz abnormalnej vazomotorickej odpovede). Cievy strácajú schopnosť vazodilatácie a stávajú sa 

citlivejšie na vazokonstrikčné podnety. Dôsledkom remodelácie je zvýšenie periférnej rezistencie 

ciev, čo sa prejaví ďalším zvýšením diastolického TK a za určitých podmienok hypoperfúziou tkanív. 

Zniţuje sa poddajnosť (kompliancia) veľkých tepien, čo má za následok zvýšenú záťaţ pre srdce, a 

tým hypertrofiu ĽK.  

Na úrovni endotelu podmieňujú štruktúrne zmeny artériových stien zvýšené tangenciálne napätie 

(shear stress), čo má za následok poškodenie endotelu. Tým vzniká predpoklad na zhrubnutie 

intimy, vznik fibróznych a aterosklerotických plátov. Postupne sa rozvíja koronárna nedostatočnosť.  

Rozlišuje sa koronárna nedostatočnosť pri normálnom (bez významného zúţenia vencovitých 

tepien) a patol. koronarografickom náleze (významná stenóza vencovitých tepien). 

Riziko aterosklerózy sa progresívne zvyšuje s nárastom systolického i diastolického TK. Hypertonici 

stredného veku majú 5-krát vyššie riziko vzniku ICHS ako normotonici. Zníţenie diastolického TK o 

5 % zniţuje riziko koronárnych príhod o 14 %. Th. hypertenzie výraznejšie zniţuje výskyt cievnych 

mozgových príhod ako ICHS. 

V th. hypertenzie s ICHS spočíva v aplikácii -blokátorov, blokátorov vápnikových kanálov 

a inhibítorov ACE. 

-blokátory sú indikované pri sy. angina pectoris a ICHS s arytmiami. Odporúčajú sa 

kardioselektívne látky bez vnútornej sympatikomimetickej aktivity (ISA). Neselektívne -blokátory a 

vyššie dávky diuretík zhoršujú metabolizmus tuov a sacharidov. 

Blokátory vápnikových kanálov (dlhodobo pôsobiace látky) sa pouţívajú pri monoterapii hypertenzie 

a ICHS, ak sú -blokátory kontraindikované. U pacientov po infarkte myokardu s dobrou systolickou 

funkciou ĽK sa osvedil verapamil. Blokátory vápnikových kanálov moţno kombinovať s -blokátormi 

al. inhibítormi ACE. 

Nevhodné na monoterapiu sú všetky vazodilatanciá, kt. zvyšujú aktivitu sympatika a vykazujú vyššiu 

-blokátormi.  

Liekom voľby pri hypertenzii s ICHS so systolickou dysfunkciou ĽK sú inhibítory ACE.  

Arytmie pri hypertenzii – môţu byť prvou manifestáciou hypertenznej choroby. Arytmie súvisia 

najmä s hypertrofiou ĽK, kt. zvyšuje riziko náhlej srdcovej smrti (NSS, väčšinou následkom 

komorovej arytmie) aţ 6-násobne, a to nezávisle od ischémie myokardu (negat. koronarografický 

nález). Samotné zvýšenie systolického TK > 155 mm Hg sa spája s 3,2-násobným zvýšením rizika 

NSS; kaţdý USG zistený prírastok hypertrofického myokardu o 1 mm zvyšuje komorovú ektopiu, 

resp. početnosť komorových arytmií 2 – 3-násobne. 

Zvýšené predpätie (afteroad) je podnetom pre zmnoţenie paralelne zapojených kontraktilných 

elementov a zhrubnuiu steny ĽK, sčasti aj na pkor objemu dutiny (koncentrická hypertrofia ĽK). Pri 

objemovej záťaţi sa kontraktilné elementy zapájajú paralelne aj sériovo s následnou excentrickou 

hypertrofiou ĽK, zhrubnutím steny a dilatáciou dutiny ĽK. Na paralelnom zvyšovaní periférnej cievnej 



rezistencie a hypertrofie ĽK sa okrem hemodynamickej záťaţe (dlhodobo nekontrolovaná 

hypertenzia) významne zúčastňuje gen. dispozícia k vzniku hypertrofie ciev a myokardu. Štruktúrne 

zmeny myokardu charakteristcké pre hypertrofiu ĽK (mor-fologicky niekedy sotva detegovateľné) 

bývajú prítomné aj vo včasných štádiách hypertenzie. Tieto zmeny sa môţu manifestovať napr. 

arytmiami. 

Arytmie pri hypertenzii môţu vznikať z viacerých príčin:  

• Subendokardiálna ischémia, resp. jej klin. korelát – mikrovaskulárna angina pectoris môţe 

vyvolávať arytmie nezávisle od hypertrofie ĽK; ide pp. o následok zvýšenej periférnej rezistencie 

ciev a poklesu koronárnej rezervy. 

•. Fibróza hypertrofovaného myokardu – so spomaleným vedením vzruchov, ich nehomogén-nou 

propagáciou, abnormálnym zvýšením anizotropie a i. zmien, kt. vyúsťujú do náchylnosti k vzniku 

návratných vzruchov (reentry). Väčší arytmogénny potenciál má tu excentrická hypertrofia ĽK (vyšší 

výskyt malígnych komorových arytmií); uplatňuje sa tu aj zväčšenie plochy interkalárnych diskov so 

zmenou intercelulárnej komunikácie, dilatáia priečneho tubulárneho systému a zmnoţenie 

mitochondrií so zmenou ich energetického metabolizmu 

• Variabilné napínanie (stretch) kardiomyocytov pracovného myokardu pri kolísaní TK a jeho akút. 

zvýšení, na kt. reaguje cytoplazmatická membrána mechanoelektrickou spätnou väzbou na zmenu 

tenzie vyvíjanej na bunku aktiváciou iónových procesov, kt. menia elekt. stabilitu bunkovej 

membrány. Tieto procesy sprostredkúvajú špeciálne napäťovo závislé kanály; zvýšené napínanie 

myocytu má za následok pokles elekt. prahu jeho membrány, pričom akút. predpätie (afterload) 

priamo koreluje so zvýšeným výskytom komorovej ektopie (,,stretch“ arytmie). 

• Zvýšená aktivita sympatika (hodnotená priamo stanovovaním katechlamínov al. nepriamo napr. 

zníţenou variabilitou srdcovej frekvencie) ovlyvňuje priamo elekt. vlastnosti bunkových membrán a 

stimuluje proces hypertrofie; obdobne pôsobí zvýšená aktivita systému renín–angiotenzín. 

• Elektofyziol. poruchy buniek, ako je predĺţenie trvania akčného potenciálu, zníţenie prie-pustnosti 

bunkovej membrány pre ióny draslíka, zvýšená heterogenita zotavovacích vlastností myocytov v 

jednotlivých vrstvách steny komory (najvýraznejšie v epikarde).  

Trvanie akčného potenciálu sa predlţuje najmä následkom zvýšenia pomaly intracelulárne 

smerujúceho prúdu vápnika, kt. udrţuje depolarizáciu membrány počas fázy plateau. Takáto zmena 

repolarizačnej fázy predisponuje hypertrofický myokard ku vzniku tzv. včasných následných 

depolarizácií (angl. early afterdepolarizations), kt. môţu iniciovať malígne komo-rové tachykarytmie 

typu torsade de pointes. Uvedené zmeny aktivity vápnikových kanálov typu L moţno akcentovať 

podaním agonistov vápnikových kanálov.  

-drenergických receptorov, čo môţe vy-volať 

vznik vysoko arytmogénnych včasných následných depolarizácií. 

Zníţená aktivita extraceluárne smerujúceho prúdu iónov draslíka, kt. kompenzujú intracelu-lárne 

smerujúci prúd vápnika. 

Potenciálne proarytmogénne teda pôsobí bradykardia, hypokaliémia a hypomagneziémia. 

Hypertrofované srdce je viac náchylné na proarytmie pri podávaní antiarytmík triedy Ic a III (cez ich 

účinok na draslíkový prúd draslíka), ale aj potenciálny proarytmogénny účinok diuretík (v dôsledku 

hypokaliémie).  

U hypertonikov s hypertrofiou ĽK koreluje indukovateľnosť komorovej tachykardie, resp. fibrilácie (pri 

programovanej elekt. stimulácii) s indexom masy ĽK. Srdce s hypertrofovaným myokardom ľahšie je 

vystavené väčšiemu riziku malígnych komorových tachyarytmií, keď sa pridruţí ischémia.  



U hypertonikov sa vyskytuje fibrilácia predsiení asi 2-krát (pri súčasnej hypertrofii ĽK aţ 3-krát) 

častejšie ako u normotonikov. Náchylnosť na fibriláciu predsiení vysvetľuje teória elekt. remodelácie 

tým, ţe paroxyzmus fibrilácie indukuje relat. dlhobobé zmeny elektrofyziol. vlastností myocytov 

predsiení (expresiu génov regulujúcich transmembránové iónové prúdy), najmä skrátenie trvania ich 

efektívnej refraktérnej periódy. Tieto zmeny sú potom priaznivým substrátom pre ďalší paroxyzmus 

fibrilácie a fixáciu začarovaného kruhu (fibrilácia predseiní ,,plodí“ fibriláciu predsiení). 

Proarytmogénne tu však pôsobí aj zvýšená aktivita sympatika, heterogenita arytmogenézy, ako aj 

dilatácia predsiení a fibróza myokardu predsiení. Teto štruktúrne zmeny môţu pri hypertenzii vznikať 

oveľa skôr ako hypertrofia ĽK. Uţ vo včas-nom štádiu hypertenzie býva napr. prítomná diastolická 

dysfunkcia ĽK, kt. nepriaznivo ovplyvňuje funkciu ľavej predsiene. Fibrilácia predsiene môţe byť 

dokonca prvou manifestáciou dovtedy subklinicky prebiehajúcej artériovej hypertenzie. 

Všeobecné zásady terapie arytmií pri hypertenzii: 1. včasná detekcia a optimálna kontrola 

hypertenzie; 2. voľba optimálnej antihypertenzívnej liečby s najmenším rizikom proarytmie; 3. 

pátranie po prejavoch potenciálne korigovateľných proarytmogénnych faktorov a tieto adekvátne 

liečiť (systolická a diastolická dysfunkcia ĽK, ischémia myokardu, elektrolytové poruchy); 4. pouţívať 

špeciálnu farmakoterapiu len na th. prognosticky závaţných pretrvávajúcich arytmií (nie na th. 

simplexnej ektopie). 

Do úvahy prichádzajú najmä tieto alternatívy: 1. propafenón (min. ovplyvňuje interval QT, moţno ho 

podávať aj pri hypertrofii ĽK bez závaţnej systolickej al. diastolickej dysfunkcie ĽK); 2. sotalol 

(pridruţená ischemická choroba srdca); 3. amiodarón (závaţná dysfunkcia ĽK akejkoľvek etiológie). 

Dôleţitá je aj antikoagulačná th., ako profylaxia embolických mozgových príhod, pretoţe hypertenzia 

komplikovaná fibriláciou predsiení je nezávislý rizikový faktor tromboembolizmu.  

Inhibítory ACE (napr. trandolapril) zniţuje riziko náhlej (pp. arytmickej) smrti u pacientov po 

prekonaní infarktu myokardu s prejavmi dysfunkcie ĽK o 24 %. Nevieme zatiaľ, či sa to týka aj 

hypertonikov s dysfunkciou ĽK.  

kardioperikardiálny – [cardiopericardialis] týkajúci sa srdca a osrdcovníka. 

kardioperikarditída – [cardiopericarditis] zápal srdca a osrdcovníka. 

kardioplastika – [cardioplastica] plastická operácia v oblasti ţalúdkového vchodu (kardie). 

kardioplégia – [cardioplegia] 1. zastavenie srdcovej činnosti, srdcová mŕtvica; 2. umelé prerušenie 

činnosti srdca pri srdcových operáciách, farmakologicky al. chladom (cryocardioplegia). 

Ischemická k. sa vykonáva zaškrtením aorty (pri telesnej teplote ju moţno uskutočniť bez 

poškodenia myokardu na 10 – 20 min) al. v hypotermii (25 °C) s intermitentnou perfúziou 

vencovitých tepien ochladenou krvou (vyvoláva komorovú fibriláciu indukovanú chladom). Pomocou 

myokardioprotektívnych rozt. obsahujúcich K
+
 al. odstraňujúcich Na

+
 a Ca

2+
 moţno srdcovú činnosť 

prerušiť aţ na 150 min. 

kardiopleurálny – [cardiopleuralis] týkajúci sa srdca a pohrudnice. 

kardiopneumatický – [cardiopneumaticus] týkajúci sa srdca a dýchacieho systému. 

kardiopneumografia – [cardiopneumographia] zaznamenávanie srdcovej činnosti a dýchania. 

kardioptóza – [cardioptosis] pokles rdca bez chorobného org. nálezu. 

kardiopulmonálny – [cardiopulmonalis] vzťahujúci sa na srdce a pľúca; srdcovopľúcny. 

kardiopunktúra – [cardiopunctura] nabodnutie srdcovej dutiny z th. al. dg. dôvodov; kardiocentéza. 

kardiopylorický – [cardiopyloricus] týkajúciu sa kardie a vrátnika ţalúdka. 

kardiorafia – [cardiorrhaphia] chir. zošitie srdcového svalu. 



kardiorenálny – týkajúci sa srdca a obličiek. 

kardiorespirografia – [cardio- + l. spirare dýchať + g. grafein písať] kardiorespirografia, grafický 

záznam srdcovej a respiračnej činnosti, zried. 

kardiorexa – [cardiorrhexis] roztrhnutie, prasknutie srdca. 

kardiosedatívny – [cardiosedativus] upokojujúci srdcovú činnosť. 

kardioselektívny – majúci väčšiu afinitu k myokardu ako k iným tkanivám. 

kardioskleróza – [cardiosclerosis] zmnoţenie väzivového tkaniva v srdcovej svalovine 

s aterosklerózou vencovitých tepien; fibrózna indurácia srdca. 

kardioskop – [cardioscopos] oscilograf, na kt. obrazovke moţno sledovať činnosť srdca. 

kardiospazmus – [cardiospasmus] krátke a prechodné spazmy paţeráka, kt. sa prejavujú náhlou a 

prechodnou dysfágiou, niekedy aţ záchvatovitého charakteru, príp. retrosternálnou bolesťou. 

Väčšinou nejde o spazmus v oblasti kardie, ale o poruchu motility paţeráka postihujúcu jeho 

distálnu tretinu aţ polovicu. Izolovaný spazmus kardie od difúzneho spazmu moţno odlíšiť len 

manometricky. V niekt. prípadoch sa pri difúznom spazme paţeráka zisťuje zhrubnutie svaloviny 

distálnych partií paţeráka a patol. vetvenie n. vagus.  

Klin. obraz – charakterizuje dysfágia, niekedy aj paradoxná, ako aj retrosternálne bolesti, kt. sa 

propragujú medzi lopatky a môţu pripomínať stenokardie; nemoţno ich však vyprovokovať 

námahou. Dysfágiu môţe vyvolať poţitie horúcich al. chladných nápojov a pokrmov, objemného 

sústa. Precipitujúcim faktorom môţe byť silná emócia (hnev, strach, rozrušenie). Môţe to byť tzv. 

paţeráková kolika, kt. nemusí súvisieť s poţitím jedla, môţe pacienta zobudiť aj zo spánku. 

Dysfágia nemá progresiu, je len epizodická. Výţiva porušená nebýva. 

Dg. – potvrdzuje sa rtg vyšetrením paţeráka, pri kt. moţno zachytiť terciárne kontrakcie, 

s charakteristickým obrazom kučeravého (vývrtkovitého) paţeráka. Dilatácia paţeráka, na rozdiel od 

achalázie, chýba. Častá je hiátová hernia. Manometricky sa zisťujú simultánne, aperistaltické 

kontrakcie s vyššou amplitúdou a abnormálne dlho trvajúcimi. V hornej tretine paţeráka sú 

normálne tlakové pomery. Dolný zvierač paţeráka môţe mať vyšší pokojový tonus, príp. zníţenú 

relaxačnú schopnosť (sy. hypertonického gastroezofágového sfinkteru). Mecholylový test môţe byť 

pozit., ale aţ po vyššej dávke ako pri achalázii. Medzi závaţnosťou rtg a manometrických zmien a 

subjektívymi ťaţkosťami nemusí byť korelácia. U starších osôb sa pri rtg vyšetrení pozorujú 

terciárne kontrakcie pomerne často bez klin. prejavov. 

Spazmy paţeráka sa môţu vyskytovať ako samostatný sy. Reflektoricky vznikajú pri afekciách iných 

orgánov GIT (ţalúdok, ţlčník), a i. afekciách paţeráka, ako je peptický vred paţeráka, ezofagitída, 

divertikuly, ale aj pri iných ochoreniach (tyreotoxická myopatia). 

Dfdg. – treba odlíšiť →achaláziu paţeráka, na rozdiel od nej sú gangliové bunky intaktné.  

Th. – pri sporadických, nevýrazných ťaţkostiach nie je th. nevyhnutná. V niekt. prípadoch stačí 

vysvetliť pacientovi podstatu ochorenia, upokojiť ho, upraviť stravu a stravovacie zvyklosti. Pri 

spazmoch paţeráka pri iných org. ochoreniach treba liečiť zákl. ochorenie. Niekedy pomôţu tekuté 

al. gélové antacidá (Anacid
®
, Phosphalugel

®
), najmä s lokálnym anestetikom (Muthesa

®
). Vhodné je 

podanie nitroglycerínu sublingválne ½ h pred jedením. U emočne labilných al. neurotických osôb 

priaznivo pôsobia psychofarmaká (chlórprotixén, levopromazín, tioridazín a i.). Pri ťaţkých 

spazmoch prinášajú úľavu len narkotiká. Osvedčujú sa aj dilatácie paţeráka, niekedy myotónia aţ 

distálnych 2/3 paţeráka. Výsledky nebývajú také priaznivé ako pri achalázii. Pri niekt. prim. 

poruchách motility paţeráka je indikovaná psychiatrická th. s pouţitím špecializovaných postupov 

(hypnóza). 



kardiostimulácia – aplikácia náhradných vzruchov pomocou →kardiostimulátora, kt. nahradzuje 

fyziol. udávač kroku (pacemaker). Vonkajšiu k. v klin. med. prvý pouţil Zoll r. 1950, prvú 

endokardiálnu k. externým kardiostimulátorom vykonal r. 1958 Furman pri AV-blokáde pri infarkte 

myokardu. Prvý implantovateľný kardiostimulátor skonštruovaný Elmquvistom zaviedol Senning vo 

Švédsku r. 1958 a tranzistorový implantovateľný kardiostimulátor Chardack a spol. r. 1960.  

Spočiatku sa k. pouţívala na th. arytmií, pri kt. srdce zlyhávalo ako prirodzený pacemaker. Keď 

srdce prestalo tvoriť adekvátny počet vzruchov potrebných na plnohodnotný výkon, pou-ţil sa 

arteficiálny pacemaker. Tak sa v 50. a 60. r. sa indikovala k. najmä pri AV blokádach vyvolaných 

ischemickými a degeneratívnymi zmenami u starších osôb, pri kongenitálnych AV blokádach, príp. 

pooperačných blokádach. Po zavedení transvenóznej elekt. k. sa farma-koterapia bradyarytmií 

dostala do úzadia. Farmaká sa podávajú zväčša len v akút. fáze vzniku arytmií. 

Súčasné kardiostimulátory takmer vo všetkom napodobňujú prácu fyziol. pacemakera. Nahrá-dzajú 

činnosť porušeného AV spojenia, ale aj činnosť SA uzla, pouţívajú sa v th. tachykardií a podporujú 

činnosť srdca pri zlyhaní. Cieľom k. je dosiahnutie a udrţanie frekvencie srdca, dostatočnej na 

udrţovanie vitálnych funkcií. K. môţe byť dočasná al. trvalá. 

Dočasná kardiostimulácia – realizuje sa obyčajne pomocou mimotelového generátora impulzov 

najčastejšie transvenóznym kardiostimulátorom. 

Trvalá kardiostimulácia – vykonáva sa pomocou malých implantovateľných prístrojov s vlastným 

zdrojom impulzov, najčastejšie lítiovou batériou. 

K. umoţňuje stimuláciu predsiení pred stimuláciou komôr, reguláciu frekvencie a prispôsobe-nie AV-

intervalu frekvencii srdcovej činnosti. 

K. vydáva impulzy nepretrţite (fixe-rate) al. na poţiadanie (on demand), len ak sa utvorí vlastný 

vzruch, a to v definovanom úseku intervalu R–R. Zavádzajú sa profylakticky (pri oča-kávaní arytmií, 

kt. vyţadujú stimuláciu srdcovej činnosti) al. liečebne (pri vzniku arytmií, kt. vyţadujú stimuláciu 

srdcovej činnosti). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Spôsoby kardiostimulácie (podľa Intersociety Comission for Heart Disease) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Kód    Spôsob 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 I  II III  

 A  0 0 Asynchrónna (fixe-rate) predsieňová stimulácia 

 A  A  I Predsieňová stimulácia, inhibícia zabezpečovaná  

                               snímaním predsieňových signálov (on demand) 

 A  A T Predsieňová spúšťaná stimulácia; impulz uvoľnený  

   vlnou P al. akýmkoľvek elekt. signálom snímaným  

                               predsieňovou elektródou 

 V  V  O   Asynchrónna komorová stimulácia (fixe-rate) 

 V  V  I  Komorová stimulácia; impulz inhibovaný snímanými  

                              komorovými signálmi (demand) 

 V V  T Komorová spúšťaná stimulácia; impulz uvoľnený vlnou 

   R al. akýmkoľvek elekt. signálom snímaným komorovou  

                              elektródu 

 D  V  I    Stimulácia predsiene i komory, nesníma vlny P, ale R 

 V D  D  Stimulácia komory, snímanie signálov z predsiene  

   i z komory, synchronizácia s predsieňovou aktivitou  

                             a stimulácia komory po určenom AV intervale 

 D  D D Stimulácia a snímanie z predsiení 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



A – predsieň (atrium); D – obidve (dual), predsieň i komora; I – inhibovaný (inhibited); 0 – neaplikovateľný 

(neither, none, not aplicable); S – dutina všeobecne; T – spúšťací (triggered); V – komora (ventricle). Príp. 

štvrté písmeno upresňuje špeciálne funkcie stimulátora (P – programovateľný, M – multiprogramovateľný, R – 

frekvenčne reagujúci).  

Kardiostimulátory môţu pracovať v reţime DDD (sekvenčná stimulácia bez frekvenčnej odpovede) 

al. DDDR (DDD rate-responsive pacing, sekvenčná stimulácia s frekvenčnou reakciou). 

Kardiostimulátory pracujúce v reţime DDDR plnia dve základné ciele: 1. zabezpečujú syn-

chronizáciu predsiení a komôr; 2. zabezpečujú reakciu frekvencie akcie srdca na telesnú námahu. 

Tým sa z doterajších kardiostimulátorov najviac pribliţujú pomerom zdravého srdca. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Indikácie kardiostimulátorov DDDR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Manifestná AV blokáda zdruţená s chronotropnou inkopetenciou SA uzla, kde nie je preto moţná stimulácia  

    komôr riadená predsieňami (VAT)  

2. Sy. chorého sínusu s chronotropnou inkompetenciou, s latentnou AV blokádou, kde nie je preto moţná  

    stimulácia predsiení (AAIR) 

3. Paroxyzmálna predsieňová arytmia pri sy. chorého sínusu, kde sa priaznivo uplatní antiarytmický účinok  

    DDDR, ako aj automatické prepnutie stimulačného reţimu na VVIR 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prednosti DDDR: 1. väčšia úprava hemodynamiky a tolerancie záťaţe ako pri DDD a VVIR; 2. 

vyššia stimulačná frekvencia; 3. potlačenie výskytu predsieňových tachyarytmií, najmä pri reţime 

DDIR. Jej nevýhodou je: 1. kompetícia senzora a sínusového uzla; 2. zloţité a zdlhavé 

programovanie; 3. nezbavila sa nevýhody senzorov, napr. dlhý reakčný čas a rôzne nešpecifické 

reakcie ako pri iných reţimoch; 4. vysoká cena.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Indikácie dočasnej kardiostimulácie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
1. Sínusová arytmia s klin. príznakmi refraktérna proti farmakoterapii (sínusová bradykardia, zastavenie sínuso- 

    vého uzla, sínusoatriálna blokáda) s klin. príznakmi. refraktérna proti farmakoterapii  

2. AV junkčná bradyarytmia s klin. príznakmi refraktérna proti farmakoterapii 

3. AV blokáda II. a III. stupňa s klin. príznakmi počas akút. infarktu myokardu 

4. Obojstranná ramienková blokáda a neúplná trifascikulárna blokáda pri akút. infarkte myokardu (tzv. profylak- 

     tické časovanie rytmu); často tu vzniká pomalý náhradný rytmus podmienený AV blokádou 

5. Urgentná th. Adamsovho-Stokesovho sy., bifascikulárnej blokády s klin. príznakmi a sy. chorého sínusu 

6. Pred implantáciou trvalého kardiostimulátora al. počas nej, ak arytmia prebieha s príznakmi, napr. so synko- 

    pami 

7. Profyalaticky pri veľkých chir. výkonoch, ak im predchádzali Adamsove-Stokesove záchvaty al. závaţná bra- 

    dykardia 

8. Tachyarytmie, kt. neodpovedajú na farmakoterapiu 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tzv. fyziologická kardiostimulácia – je bliţšia pomerom zdravého srdca. Nejde len o zabránenie 

bradykardii, ale aj o obnovenie synchronizovanej činnosti predsiení a komôr a zabezpečenie 

frekvenčnej reakcie na telesnú a i. záťaţ, a tým udrţanie max. minútového srdcového vývrhu. 

Komorová k. v reţime VVI/VOO, príp. s frekvenčnou reakciou (VVIR/VOOR) by sa mala obmedziť 

len na 2 indikácie: 1. intermitentná AV-blokáda vyššieho stupňa, keď stimulátor pôsobí ako záloha 

pri bradykardických al. asystolických epizódach; 2. na fibriláciu/flutter predsiení s pomalou 

komorovou odpoveďou. Všade inde je komorová k. obsolétna, pretoţe ostatné formy k. sú 

hemodynamicky výhodnejšie a priaznivo ovplyvňujú kvalitu ţivota a prognózu pacientov. 

Dvojdutinová k. je z hľadiska subjektívnych pocitov pacienta vhodnejšia ako reţim VVI, podobne ako 

frekvenčne reagujúca k. oproti k. s fixnou frekvenciou. Pacienti s chron. bradykardiou liečení k. majú 



vcelku nielen lepšie ţivotné vyhliadky ako neliečení, a po tzv. fyziol. k. (AAI, DDD) dlhšie preţívajú 

ako pacienti liečení len komorovým prístrojom (VVI), a to najmä pri sy. chorého sínusu. Nositelia 

dvojdutinového stimulátora majú dokonca lepšiu prognózu ako ostatná populácia. Pri AV-blokáde 

nie sú rozdiely dlhodobej mortality natoľko nápadné. Nie je známe, či preţívanie neovplyvňuje aj 

frekvenčná reakcia sprostredkovaná arteficiálnym senzorom. 

Tzv. fyziol. k. zahrňuje: 1. predsieňovú; 2. dvojdutinovú; 3. frekvenčne reagujúcu stimuláciu. 

1. Predsieňová kardiostimulácia – rozvinula sa po skonštruovaní vnútrosrdcovej elektródy tvaru J, 

zachytenej v ušku pravej predsiene Schaldachom (1969), keď sa ţiadna z predchádzajúcich 

elektród v predsieni nedokázala spoľahlivo udrţať. Uplatňuje sa u pacientov so sy., chorého sínusu 

tam, kde je intaktný AV-prevod. Jej veľkou prednosťou je zachovanie AV-sekvencie, ako aj 

normálna supraventrikulárna aktivácia komôr prirodzeným prevodovým systémom. To je podklad 

vyššieho minútového srdcového vývrhu pri tomto reţime nielen v porovnaní s komorovou, ale 

dokonca aj dvojdutinovou stimuláciou. Keď je stimulátor vybavený senzorom, zabezpečí frekvenčnú 

reakciu na fyziol. podnety (reţim AAIR). Daubert dokázal, ţe TK v pravej predsieni a v zaklinení bol 

niţší pri reţime AAI(R) ako pri DDD(R) a minútový vývrh vyšší pri AAI ako pri DDD; najniţší je pri 

komorovej stimulácii. Hemo-dynamicky je reţim AAIR aj dlhodobo najvýhodnejší zo všetkých 

reţimov. 

Predsieňová stimulácia sa však stáva neúčinnou pri vzniku predsieňovej fibrilácie a vzniku AV-

blokády vyššieho stupňa. Ročná incidencia fibrilácie predsiení pri predsieňovej k. je 1,3 %, kým pri 

reţime VVI 4,9 %. Výskyt AV-blokády vyššieho stupňa v dôsledku prirodzenej progresie sy. chorého 

sínusu je pri th. predsieňovej k. asi 1 %/r. Hemodynamiku tu môţe zhoršiť aj AV-blokáda I. stupňa. 

Pri značnom predĺţení intervalu stimul-Q, na kt. sa väčšinou zúčastňujú antiarytmiká, prestáva sa 

uplatňovať dôleţitý príspevok predsieňovej systoly na udrţaní minútového vývrhu a môţu sa zjaviť 

dokonca príznaky pacemakerového sy. Ten podmieňuje nekoordinovaná činnosť predsiení a komôr, 

keď vznikajú kontrakcie predsiení proti uzavretým AV-chlopniam. 

Predsieňová k. je kontraindikovaná u pacientov s častými paroxyzmami predsieňovej fibrilácie, AV-

blokádou I. stupňa, ramienkovou blokádou a zlým prevodom pri jeho testovaní.  

Pri sy. chorého sínusu (bradykardickej al. bradykardicko-tachykardickej formy) je kontraindikovaná 

komorová k. VVI. Tá ohrozuje pacienta pacemakerovým sy. a v porovnaní s predsieňovou k. 

vykazuje oveľa častejší výskyt fibrilácie predsiení, tromboembolických príhod a srdcovej 

nedostatočnosti. Aj preţívanie pacientov s VVI je významne kratšie ako s AAI. 

Predsieňová k. pôsobí ako prevencia predsieňových tachyarytmií. Supresia tachyarytmií je 

výraznejšia pri reţimoch AAIR/DDIR, keď sa uplatní overdriving pri zvýšení frekvencie vďaka 

senzoru. Sy. chorého sínusu by teda mal mať vţdy stimulovanú predsieň. 

Pri predsieňovej k. je nevyhnutný multiprogramovateľný prístroj umoţňujúci preklenúť horšie elekt. 

charakteristiky predsiene v po- rovnaní s komorou. K takýtmo prístrojom patrí napr. Vita SSI 

(Vitatron) al. Pikos (Biotronik); prístroje Multilog (Pacesetter) a Reflex (Teletronics) patria kj 

najmenším kardiostimulátorom vôbec. 

2. Dvojdutinová kardiostimulácia – je indkovaná pri manifestnej AV-blokáde, ale aj pri kombinácii 

sy. chorého sínusu s AV-blokádou, a to aj s latentnou. Tento typ stimulátora zabezpečuje svojou 

predsieňovou a komorovou elektródou synchroinizáciu predsiení a komôr. Moţnosť programovať 

predsieňovokomorový (AV) interval, t. j. časový odstup predsieňového a komorového impulzu, 

odstraňuje o. i. potenciálu nevýhodu predsieňovej stimulácie: zhoršenie hemodynamiky pri príliš 

dlhom intervale stimulus-Q. Najvhodnejším spôsobom ako nastaviť dĺţku intervalu AV tak, aby 

srdcový vývrh bol čo najvyšší, je Dopplerova echokardiografia, príp. impedančná pletyzmografia, v 

pokoji, najmä však pri ergometrii. Dvojdutinové stimulátory majú v súčasnosti schopnosť 



automaticky spracovať interval AV pri zvyšujúcej sa frekvencii. Autoadaptívny interval AV má 

výhodu v tom, ţe u pacientov s vyšším stupňom AV-blokády pri intenzívnej námahe; minútový 

srdcový vývrh, pracovná kapacita i anaeróbny prah sa zlepší výraznejšie ako tam, kde interval AV 

fixný. 

3. Frekvenčne reagujúca kardiostimulácia – predsieňový príspevok zabezpečený dvojduti-novým 

prístrojom dokáţe síce v porovnaní s  k. VVI zvýšiť pokojový minútový vývrh o 10 aţ 40 %, ale pri 

telesnej námahe sú moţnosti sekvenčnej  k. s konštantnou frekvenciou obmedzené. Je to nárast 

srdcovej frekvencie, kt. podmieňuje aţ niekoľkonásobné lineárne zvýšenie minútového vývrhu srdca 

pri intenzívnom cvičení. 

Tam, kde srdce nie je schopné zvýšiť frekvenciu úmernú telesnej námahe (chronotropná 

inkompetencia), umoţnia frekvenčne reagujúce stimulátory nielen zvýšiť prietok krvi pri fyzickej 

záťaţi, primerane metabolickým poţiadavkám, ale dokonca zabezpečiť frekvenčnú odpoveď aj na 

niekt. z ostatných fyziol. podnetov. Obsahujú arteficiálny senzor reagujúci na niekt. z fyz. al. fyziol. 

parametre, kt. majú vzťah k frekvencii srdca. Signály zo senzoru sa zosilňujú a pomocou vhodného 

algoritmu prevádzajú na zmeny stimulačnej frekvencie. Niekt. z pouţitých princípov umoţňujú negat. 

spätnú väzbu – autoreguláciu stimulačného kmitočtu. Senzory však majú početné nešpecifické 

reakcie a nespĺňajú poţiadavky kladené na ideálny senzor so schopnosťami ako sínusový uzol. 

Z mnohých princípov sa uplatnili najmä tri systémy: 1. telesná aktivita, 2. interval Q-T na EKG; 3. 

respirácia. Teplota centrálnej ţilovej krvi a saturácia zmiešanej ţilovej krvi kyslíkom sa pouţívajú 

menej často a uplatňujú sa skôr v kombinácii s inými princípmi. Odpoveď senzorov telesnej aktivity 

je rýchla, čo je ich prednosťou, ale nepravidelne kolíše. Naproti tomu metabolickej senzory vykazujú 

oneskorený, ale proporcionálnu a plynulý vzostup frekvencie a sú schopné včas viesť trvale 

stimulačný kmitočet. 

Senzory telesnej aktivity sú jednoduché, spoľahlivé a pomerne ľahko sa programujú. Piezokryštál 

pripevnený na puzdro stimulátora je citlivý na infrazvukové vibrácie (4 – 10 Hz) produkované pri 

telesnej činnosti, a preto ani správanie stimulačnej frekvencie nie je proporcionálne. Ani rôzne typy 

akcelerometrov citlivých na zrýchlenie telesnej hmoty (3 – 5 Hz) sa úplne nezbavili týchto nevýhod, 

aj keď najnovšie piezorezistívne, sa vďaka vylepšenému algoritmu v mnohom priblíţili metabolickým 

senzorom. Senzory aktivity sú vhodné najmä pre staršie osoby, kt. nevykonávajú dlhotrvajúcu al. 

namáhavejšiu prácu. 

Z jednodutinových prístrojov je piezokryštálom riadený napr. Sensolog (Pacesetter) a Thera SR 

(Medtronic). Akcelerometer majú vstavaný Dromos SE (Biotronik), Sensorithm, Microny VVIR a 

Regency SR (Pacesetter) a Swing (Sorin Biomedica). 

Pôsobením katecholamínov, najmä noradrenalínu, sa pri stúpajúcej srdcovej frekvencii úmerne 

skracuje interval Q-T stimulovanej kontrakcie, kt. sa pouţíva na riadenie kardiostimulátora. Ako 

metabolický senzor zabezpečuje proporcionálne zvyšovanie stimulačného kmitočtu s narastajúcou 

námahou a reaguje aj na emočné podnety, nástup frekvenčnej reakcie sa však oneskoruje; 

algoritmus prvých modelov bol zodpovedný za výskyt nočných senzorových tachykardií. 

Na riadenie stimulátorov sa vyuţil aj úzky vzťah minútovej ventilácie a srdcovej frekvencie. Minútová 

ventilácia sa registruje ako rytmické kolísanie elekt. impedancie hrudníka pri dýchaní, a to pomocou 

senzorovej vnútrosrdcovej stimulačnej elektródy. Pôvodný systém citlivý na frekvenciu dýchania, nie 

však na dychový objem, vyţadoval na meranie impedancie pomocnú transtorakálnu elektródu, v 

súčasnosti vytlačili modernejšie systémy vedené minútovou ventiláciou. Reakčný čas prístrojov 

Meta III (Teletronics) al. Opus RM (ELA Medical) sa blíţi reakčnému času senzorov aktivity, pričom 

odpoveď je prísne proporcionálna.  



Vyvinuli sa aj stimulátory riadené parametrami kontraktility (preejekčná perióda a systolický objem, 

dp/dt al. komorový depolarizačný gradient). Okrem toho sa v stimulátoroch vyuţíva tzv. 

akcelerometer umiestený na hrote vnútrosrdcovej stimulačnej elektródy (Sorin Biomedi-ca), kt. 

sníma silu izovolumovej kontrakcie pravej komory, a tým riadi stimulačnú frekvenciu. Schaldach 

zostrojil kardiostimulátor, kde stimulačný kmitočet ovláda tonus autonómneho nervového systému 

prostredníctvom kontraktility myokardu pravej komory (Inos SR a Inos DR Biotronik), kt. riadi negat. 

spätná väzba.  

Výhodná je kombinácia senzorov, napr. rýchleho senzora (telesnej aktivity al. saturácie krvi 

kyslíkom), kt. začína frekvenčnú aktivitu, s metabolickým senzorom (intervalom Q-T, minútovou 

ventiláciou al. teplotou zmiešanej ţilovej krvi), kt. pri pokračujúcej telesnej námahe preberá vedenie 

stimulácie. Napr. prístroj Topaz (Vitatron obsahuje piezokryštál a interval Q–T. Stimulátory s dvoma 

senzormi majú väčšiu spotrebu energie, sú drahšie a môţu mať problémy s prioritou niekt. senzoru. 

Výhody kombinácie senzorov nie sú jednoznačné. Prednosťou frekvenčne reagujúce k. je 

zodpovedajúce zvýšenie minútového vývrhu pri námahe a významné zlepšenie pracovnej kapacity v 

porovnaní s reţimom SSI. Zlepšenie pracovnej kapacity je priamo úmerne prírastku stimulačnej 

frekvencie. 

Frekvenčne reagujúca dvojdutinová kardiostimulácia – je k. v reţime DDDR. Nejde len 

o sumáciu dvojdutinovej k. a senzoru, ale znamenajú novú kvalitu. Okrem riadenia frekvenčnej 

odpovede podáva senzor informácie o úrovni metabolizmu, resp. telesnej aktivity, riadi frekvenčne 

adaptabilný AV-interval, nastavuje refraktérne periódy, ale najmä zabezpečuje automatickú zmenu 

stimulačného reţimu (AMS) z DDDR na VVIR/DDIR v prípade predsieňových tachyarytmií, čím sa 

zamedzí rýchlej komorovej odpovedi, al. z DDR na AAIR tam, kde AV-blokáda je len intermitentná.  

Tam, kde je pri AV-blokáde zachovaná dobrá reakcia sínusového uzla na záťaţ, umoţní 

dvojdutinový prístroj frekvenčnú reakciu vyuţitím reţimu VAT, t. j. komorovej stimulácie, ktorej 

frekvencia je riadená predsieňami. 

V porovnaní s komorovou stimuláciou VVI poskytuje DDD vyšší minútový vývrh srdca a menej 

subjektívnych pocitov, spája sa však s horšími hodnotami minútového srdcového vývrhu a 

vrcholovej rýchlosti krvného prúdu v aorte ako predsieňová stimulácia. Je to podmienené 

abnormálnou aktiváciou komôr smerom od hrotu, kde bola v porovnaní s normálnou aktiváciou 

najmä septová ejekčná frakcia veľmi nízka. 

K nevýhodám patrí vyššia cena a kratšia ţivotnosť. Spotreba energie integrovanými obvodmi je tu 

dokonca vyššia ako energia vydaná na samotnú stimuláciu. Holterovské funkcie sa na spotrebe 

podieľajú najemnej 5 %. Stalo sa preto nevyhnutné pouţívať nízkoprahové elektródy. 

K dvojdutinovým kardiostimulátorom patrí Reflex DDD (Telectronics), Ruby (Vitatron), Chorus II 

(ELA Medical). Prístroje Paragon II a III (Pacesetter) a Physios TC (Biotronik) sú bohato vybavené 

holterovskými čítačmi. 

Komplikovanému zavádzaniu 2 elektród sa vyhýba systém pracujúci v reţime VDD, dvojdutinová 

stimulácia jedným jediným katétrom. Prstence bipolárnej snímacej elektródy umiestnenej na katétri v 

jeho priebehu pravou predsieňou sú enormne citlivé aj na nízke predsieňové potenciály, kt. sú po 

zosilnení schopné v reţime VDD riadiť frekvenciu komorovej stimulácie podľa frekvencie predsiení. 

Uplatnia sa teda tam – a jedine tam – kde je zahovaná chronotropná funkcia sínusového uzla. 

Systém vyvinutý Antoniolim (1993) preţíva v súčasnosti renesanciu. Má dobrú dlhodobú stabilitu 

predsieňového signálu, ale premenlivú amplitúdu signálu pri hyperpnoe počas usilovnej námahy. 

Keď nie je sínusový uzol úplne zdravý a jeho frekvencia klesne pod základnú frekvenciu stimulátora, 

nastupuje komorová stimulácia VVI so stratou synchronizácie predsiení a komôr a rizikom 

pacemakerovského sy. Proti nie je imunný ani systém VDDR opatrený navyše senzorom na 



frekvenčne reagujúcu stimuláciu. Indikačné spektrum pre VDD je teda pomerne úzke (AV-blokáda 

vyššieho stupňa s úplne intaktným sínusovým uzlom) a výber pacientov by mal byť prísny. 

Patria sem prístroj Phymos (Medico Italia), Saphir (Vitatron) a Addvent (Pacesetter), pracujú-ce v 

reţime VDDR. 

Komerčne dostupné sú modely Meta DDR (Telectronics) a Chorus RM (ELA Medical) vedené 

minútovou ventiláciou, Synchrony (Pacesetter) a Thera DDDR (Medtronic) obsahujúce piezokryštál, 

Trilogy DR+ (Pacesetter), Swing DR 1 (Sorin Biomedical) a Dromos SR (Biotronik) s 

akcelerometrom, Diamond (Vitatron) s 2 senzormi, piezokryštálom a intervalom Q-T. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Indikácia trvalej kardiostimulácie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 1. Pokročilý sy. chorého sínusu s klinickými príznakmi 

 2. Chronická AV blokáda II. stupňa (typ Mobitz II) a blokáda III. stupňa s klin. príznakmi (infranodálna, trifas- 

      cikulárna blokáda) 

 3. Úplná AV blokáda pri akút. infarkte myokardu, kt. trvá > 2 – 3 týţd. 

 4. Kongenitálna AV blokáda 

 5. Obojstranná ramienková blokáda s klin. príznakmi 

 6. Opakujúce sa Adamsove-Stokesove záchvaty pri AV-blokáde typu Mobitz II, pokročilej úplnej AV blokáde   

     a sy. chorého sínusu 

 7. Rekurentná tachyarytmia rezistentná proti farmakoterapii, pri kt. je účinná dočasná kardiostimulácia al. ak je  

       potrebná systematická antiarytmická farkamokterpia s rizikom bradyarytmií 

 8. Synkopy pri sy. karotického sínusu 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

K novým nearytmickým indikáciám k. patrí hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia. Princípom 

priaznivého účinku dvojdutinovej k. je úmyselné obrátenie šírenia vzruchu smerom od hrotu k báze 

srdca tak, aby sa najprv vyprázdnili hrotový priestor a kontrakcia septa nastala aţ v čo najneskoršej 

fáze systoly. Pritom sa rozšíri výtokový trakt ľavej komory, obmedzí dopredný pohyb mitrálnej 

chlopne a zníţi tlakový gradient. To je schopný zabezpečiť stimulátor DDD s ultrakrátkym AV-

intervalom (< 50 ms). 

Skúsenosti s DDD stimuláciou s veľmi krátkym AV-intervalom pri dilatačnej kardiomyopatii sú 

nejednotné. 

Najobávanejším rizikom stimulácie DDD pri kardiomyopatiách je vznik fibrilácie predsiení, kt. zmarí 

celý princíp, preto jej treba všemoţne zabrániť. 

Implantácia dvojdutinového stimulátora pri enormne dlhom intervale P–Q, kt. zniţuje minútový vývrh 

srdca a môţe viesť k obdobe pacemakerového sy., prichádza do úvahy pri súčasnej nedostatočnosti 

srdca; táto indikácia sa však všeobecne neprijíma. 

Neurokardiogénne sy., napr. prevaţujúca kardioinhibičná (bradykardizujúca) zloţka pri malígnych 

vazovagálnych sy. a sy. karotického sínusu, sú uţ beţnou indikáciou na dvojdutinovú k. Novšie sa 

pouţíva reţim DDD s hysterézou, kt. max. preferuje vlastný sínusový rytmus, bráni hroziacej 

pacemakerovej tachykardii nekonečnej smyčky a pri bradykardických epizódach udrţuje čo najvyšší 

minútový vývrh. Takýto reţim dokáţe zabrániť synkopám v 90 % prípadov, kým pri nefyziol. k. 

komôr VVI, kt. nie je schopná dostatočne zvýšiť ani ţilový návraty ani systémový TK, sa synkopy 

opakujú aţ v 50 %. Včasnú detekciu hroziacich synkop umoţní monitorovanie hemodynamiky 

pomocou senzorov, kt. sú vo vývoji. V súčasnosti sú na trvalú k. k dispozícii viaceré typy 

kardiostimulátorov, ako sú Synchrony II a III (Siemens-Pacesetter) s piezokryštálovým senzorom, 

Meta DDDR Telectronics riadený minútovou ventiláciou a i. 

Komplikácie trvalej k. u detí podmieňujú najmä vrodené chyby srdca a neúmerná veľkosťou 

kardiostimulátorov. K akút. komplikáciám patria: dislokácia kapsy a/al. elektród, hemotorax, 



pneumotorax, pleuritída, perikarditída, periimplantačné arytmie (predsieňová ektopická tachykardia, 

predsieňový flutter, ,,far field“ tachykardia, senzorová tachykardia). Chron. komplikácie zahrňujú 

problémy s kapsou (dekubitus, infekcia, trombotické vegetácie na endovenóznych elektródach, 

infekčná endokarditída), prerušenie elektródy, exit blok, malformácia kardiostimulátora (porucha 

komunikácie), tachykardia stimulovaná akrdiostimulátorom, ektopická predsieňová tachykardia, 

predsieňový flutter, senzorom mediovaná tachykardia a i. Mortalita je ~ 6 %. 

Transezofágová kardiostimulácia – TEKS, je poloinvazívna metóda, kt. umoţňuje vykonať 

programovanú stimuláciu predsiení. Pouţíva sa s úspechom na dg. nejasných arytmií, ako aj th. 

niekt. ich foriem. TEKS sa vykonáva pomocou kardiostimulátora a EKG zapisovača. Vhodný je napr. 

kardiostimulátor SP-5E (Obream) a zapisovač Chirastar 63. Pri TEKS má kardiostimulátor fixnú 

šírku impulzu 7 ms, nastaviteľnú amplitúdu do 45 ms s frekvenciou do 330/min, nastaviteľným 

väzbovým intervalom, a rýchlu stimuláciu do frekvencie 1000/min. Nalačno sa pacientovi zavádza 

elektróda cez ústa al. nos do vzdialenosti, pri kt. je najväčší predsieňový potenciál; prah stimulácie 

je tu totiţ najniţší. Predsiene sa stimulujú vzostupne a navyše sa vykonáva extrastimulácia do 

vlastného a aspoň do dvoch stimulovaných rytmov, a to 1 – 3 extrastimulmi. Podľa druhu a cieľa 

vyšetrenia sa rýchla stimulácia dopĺňa príp. atropínovým testom, farmakologická blokáda AV 

prevodu napr. adenozínom, príp. elektrostimuláciou do predsiene a vágovými manévrami (masáţ 

karotického sínusu). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dg. indikácie TEKS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Recidivujúce synkopy (> 2-krát v ostatných 6 mes.), kt. sa neobjasnili neinvazívnymi metódami; 

2. Manifestný WPW sy. s cieľom vyčleniť pacientov, kt. nie sú ohrození náhlou srdcovou smrťou. Zisťuje sa  

    pritom antegrádna efektívna refraktérna perióda akcesórnej dráhy v priebeh > 2 stimulovaných rytmov, ante- 

    grádna kapacita prevodu 1:1: cez akcesórnu dráhu a pri indukovaní fibrilácie predsiení najkratší preeexcito- 

    vaný interval R – R; za diskriminačnú hodnotu sa pokladá frekvencia 270 ms; 

3. Palpitácie neobjasnené inými vyšetreniami; 

4. Supraventrikulárne tachykardie s cieľom objasniť ich mechanizmus (napr. AV nodálna ,,re-entry“ tachykar-  

    dia, ortodrómna AV ,,re-entry“ tachykardia, flutter predsiení); 

5. Testovanie liekov pri supraventrikulárnej tachykardii; podozrenie na chorý sínusový uzol; 

6. Širokokomplexová tachykardia, kt. mechanizmus sa nedá objasniť povrchovým EKG; 

7. Vyšetrenie kapacity AV prevodu pred implantáciou trvalého predsieňového stimulárora; 

8. Kontrola funkcie a programovanie dvojdutinového kardiostimulátora. Ide o alternatívu konvenčného záţaţo-  

    vého vyšetrenia. Dočasná TEKS sa pouţíva aj pri bradyarytmiách, tu však má prednosť endovazálna cesta 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

K th. indikáciám TEKS patrí verzia supraventrikulárnej tachykradie a flutteru predsiení. Jej výhodou 

je min. riziko, výkon nevyţadujúci anestéziu, podávanie liekov s ich príp. neţiaducimi účinkami, 

moţnosť vyuţitia pri intoxikácii digitalisom, moţnosť opakovaného výkonu.  

Absol. kontraindikáciou sú org. ochorenia paţeráka a zlá spolupráca pacienta, relat. sú kontra-

indikované stavy, pri kt. je zvýšený stimulačný prah (perikardový výpotok, hypotyreóza), akút. infarkt 

myokardu, nestabilná angina pectoris. 

kardiostimulans – [cardiostimulans] povzbudzujúci srdcovú činnosť. 

kardiostimulátor – [cardiostimulator] prístroj na elektr. dráţdenie myokardu pri dysrytmii al. zastavení 

srdcovej činnosti (→kardiostimulácia). K. sa skladá z pulzného generátora a elektród. Elektródy 

môţu byť unipolárne a bipolárne. Na zavádzanie do srdca sa pouţívajú 2 spôsoby transvenózny na 

stimulácie endokardu pravej komory a pravej predsiene a transtorakálnu na epimyokardiálnu 

stimuláciu pravej al. ľavej komory. 

Energetickým zdrojom k. sú lítiové batérie (väčšinou s jodidom lítnym), kt. vynašiel Greatbatch 

(1972). Nemajú nevýhody ťaţkých a objemných ortuťových batérií a potrebu vonkajšieho dobíjania 



stimulátorov, ako aj nemotornosť nukleárnych k. s plutóniom 238. Lítiový zdroj dovoľuje funkciu k. 8 

– 15 r., často presahuje ţivotnosť stimulačných elektród. Energiu šetrí k. Finesse (Vitatron), ktoré 

váţia 21 g a Microny SR+ (Pacesetter), kt. váţi 13 g; je ideálny pre deti a astenické osoby a 

umoţňuje priebeţnú kontrolu stimulačného prahu a automatické nastavovanie energie impulzu. 

V súčasnosti sa pouţívajú len nízkoprahové stimulačné elektródy, kt. zabezpečujú spoľahlivú 

stimuláciu aj pri nízkej energii impulzu (2,5 V pri 0,5 ms), a umoţňujú ušetriť energiu a predĺţiť 

ţivotnosť implantátu. Elektródy s hrotom napusteným dexametazónom nevykazujú včasné 

poimplantačné zvýšenie stimulačného prahu obvyklé pri nesteroidných elektródach, kt. porózny hrot 

býva zo zliatiny platiny a irídia, nitridu titanu, aktivovaného uhlia ap. Aj chron. prah býva pri 

steroidných elektródach niţší. Dexametazón sa uvoľňuje najrýchlejšie po implantácii a tlmí lokálnu 

tkanivovú reakciu; za 1 r. po implantácii ho zostáva ~ 30 %. 

Unipolárne endokardové elektródy (kt. v Európe na rozdiel od USA prevaţujú) sú citlivé na 

nešpecifické signály, či uţ na svalové potenciály al. vonkajšie elektromagnetické rušenie. Bipolárne 

elektródy sú naproti tomu imúnne, sú však konštrukčne zloţitejšie a poruchovejšie. 

Polyuretánová izolácia elektród je v porovnaní so silikónovou tuhšia, netvoria sa v nej tromby, ale 

má horšiu dlhodobú stabilitu. Riziko embólie je pri trvalej k. minimálne, aj keď pri silikónových 

elektródach občas tromboembólie vyskytnú. 

Pacemaker sa implantuje transtorakálne al. subxifoidálne. Pri transtorakálnom spôsobe sa vykonáva 

torakotómia medzi IV. a V. al. VI. medzirebrovým priestorom. Pritom sa preruší pleura. U detí sa 

uprednostňuje subxifoidový spôsob. Svalstvo sa pritom neresekuje. Je to šetrná, bezpečná a 

pomerne rýchla metóda. Obidve metódy umoţňujú pripevniť elektródy epimyokardiálne. Ich výhoda 

spočíva v prevencii endokarditídy, kt. nemoţno vylúčiť pri endovazálnom zavádzaní elektródy. 

Endovazálny spôsob je u detí nevýhodný, pretoţe deti rastú. Elektróda musí prekonať dlhú cestu od 

miesta stimulácie (hrot pravej komory) po pulzný generátor. Pre nedostatok miesta v hrudníku treba 

u malých detí implantovať k. do oblasti brušných svalov. Elektróda sa po čase môţe vzdialiť od 

hrotu pravej komory a pace-maker prestane adekvátne stimulovať. Tomu sa predchádza 

epimyokardiálnou implantáciou elektródy. 

Z pôvodnej zinkovo-ortuťovej batérie sa prešlo na niklovo-kadmiovú a neskôr lítiovo-jodidovú 

batériu. Umoţnilo to miniaturizáciu k. a predĺţenie jeho ţivotnosti z 12 – 24 mes. pri Zh-Hg batériách 

na na 4 – 10 r. pri Li-I batériách. Nukleárne k. sú cenovo nákladné a vykazujú riziko sek. ţiarenia. 

Komplexnú elektronizáciu umoţnili integrované obvody. Moţnosť programovateľnosti k. rozšírilo 

indikačné pole, kt. umoţnila sekvenčnú kardiostimuláciu elektronicky al. dvojdutinovou 

kardiostimuláciou, ako aj skutočnú AV synchronizáciu. Pri jednokomorovej sekvenčnej 

kardiostimulácii musí byť neporušené AV vedenie. 

Výhodou synchronizovanej stimulácie je prevencia pacemakerového sy.. Pri arteficiálnej stimulácii 

komôr býva činnosť predsiení a komôr asynchrónna; je to následok AV disociácie. Predsiene sa 

veľakrát kontrahujú aj vtedy, keď sú AV chlopne zatvorené, vzniká asynchrónia činnosti predsiení a 

komôr, zlé vyprázdňovanie predsiení a stáza krvi v nich aj pred nimi. Aj komory sa pritom plnia 

menej, čo zniţuje srdcový vývrh. Pri dilatácii predsiení je porušená aj hemodynamická regulácia TK 

a pulzu. Chron. distendované predsiene tak strácajú schopnosť spájať autonómny nervový systém s 

činnosťou srdca ako čerpadla. 

Súčasné k. synchronizujú svoj výkon s aktuálnou aktivitou pacienta. Vyvinuli sa k. s ,,klin. 

skúsenosťou“, schopné regulovať svoj výkon podľa fyziol. hodnôt signálov, ako sú zmeny pH, 

intervalu Q–T, vibrácia tela, frekvecia dýchania, centrálna ţilová teplota, TK v predsieňach al. 

komorách srdca a i. 



Typy kardiostimulátorov – do r. 1974 sa k. delili na k.: 1. kompetitívne s frekvenciou srdca (on 

demand); 2. k. s konštantným počtom elekt. vzruchov za jednotku času (fixe rate), t. je 

nesynchrónne k.  

V telesnom pokoji má najväčší význam pre udrţanie minútového srdcového vývrhu správna 

súčinnosť predsiení a komôr. Predsieňový príspevok je osobitne dôleţitý pri mierne insuficiencii 

ľavej komory. Pri zvyšujúcej sa telesnej námahe s narastajúcou frekvenciou sa význam 

predsieňového príspevku zniţuje a prietok sa ďalej zvyšuje najmä vďaka stúpajúcej frekvencii. Ak 

pacient nie je schopný zvýšiť pulzovú frekvenciu primerane fyzickej námahe a metabolickým 

potrebám, môţe chronotropnú funkciu sínusového uzla prevziať arteficiálny biosenzor zabudovaný 

do frekvenčne reagujúceho k. Senzor je citlivý na fyz. a fyziol. podnety, kt. majú vzťah k srdcovej 

frekvencii. Signály zo senzora sa filtrujú a spracúvajú algoritmom, kt. ich prevádza na zmeny 

stimulačnej frekvencie.  

K. môţu pracovať v reţime DDD (sekvenčná stimulácia bez frekvenčnej odpovede), DDDR (DDD 

rate-responsive pacing, sekvenčná stimulácia s frekvenčnou reakciou). 

Prednosti DDDR: 1. väčšia úprava hemodynamiky a tolerancie záťaţe ako pri DDD a VVIR; 2. 

vyššia stimulačná frekvencia; 3. potlačenie výskytu predsieňových tachyarytmií, najmä pri reţime 

DDIR. 

Jej nevýhodou je: 1. kompetícia senzora a sínusového uzla; 2. zloţité a zdlhavé programovanie; 3. 

nezbavila sa nevýhody senzorov, napr. dlhý reakčný čas a rôzne nešpecifické reakcie ako pri iných 

reţimoch; 4. vysoká cena.  

Novšie k. DDDR s dvoma senzormi umoţňujú riadiť ďalšie veličiny: senzor s negat. spätnou väzbou 

(napr. saturáciou zmiešanej ţilovej krvi kyslíkom al. parametrami kontraktility) umoţňujú 

samoriadenie stimulačnej frekvencie bez vonkajšieho programovania, teplota centrálnej ţilovej krvi 

snímaná termistorom zabezpečuje fyziol. cirkadiánne kolísanie frekvencie. Novšie k. si sami 

pravidelne kontrolujú stimulačný prah a podľa nameraných hodnôt nastavujú amplitúdu impulzu. 

1. Asynchrónne kardiostimulátory s pevnou (ustálenou) frekvenciou (fixed rate pacemaker) pracujú v 

reţime VOO* a neberú ohľad na vlastnú akciu pacienta. Pouţívali sa pri dlhotrvajúcej, ustálenej 

úplnej AV-blokáde; asi v 25 % prípadov sa obnoví normálne vedenie so sínusovým rytmom al. AV-

blokádou II. stupňa; ak pritom vznikne interferencia obidvoch stimulov al. fenoménom R na T s 

komorovou fibriláciou, indikovaná je stimulácia na poţiadanie (on demand). Tento typ k. sa pouţíval 

aj na potlačenie ektopických tachyarytmií rezistentných voči farmakoterapii (overdriwing). 

2. Synchrónne kardiostimulátory umoţňujú súhru k. a vlastnej akcie tým, ţe sú vlastné akcie 

inhibované (reţim on demand, SSI) al. spúšťané (reţim standby, SST). 

K. na poţiadanie (on demand pacemaker) sa pouţíva len pri intermitentnej al. dočasnej brady-

arytmii v prípade, ţe neznikne vlastný vzruch v definovanom intervale R–R. 

Bifokálny (sekvenčný) kardiostimulátor on demand – skladá sa z 2 jednotiek, a to konvenčného 

komorového stimulátora a predsieňového stimulátora, kt. sú inhibované komplexom QRS. Prístroj 

vydáva v určitom intervale impulzy pre predsieň a komory po sebe, pričom sa najprv podráţdi pravá 

komora, ide však o kontrakciu predsiení a komôr vo fyziol. slede. Pouţíva sa pri sy. chorého sínusu 

a významnej predsieňovej bradyarytmii s klin. príznakmi, príp. s intermitentnou blokádou vysokého 

stupňa, ak ide o podstatný príspevok predsiení ku komorovému vývrhu. 

K. synchronizovaný s predsieňami – spúšťa sa vlnou P predsieňovej depolarizácie, pričom 

stimulácia komôr nasleduje v optimálnom odstupe zodpovedajúcom intervalu P–R. Je to teda akýsi 

elektronický Hisov zväzok. Je schopný zvýšiť minútový srdcový vývrh. Ku kontraindikáciám patrí 



predsieňová fibrilácia, závaţná sínusová bradykardia, nestabilná predsieňová aktivita, zastavenie 

činnosti SA uzla al. predsiení. 

Pri supraventrikulárnych tachykardiách sa začínajú pouţívať antitachykardické k. 

3. Kardiostimulátory programovateľné a multiprogramovateľné, pri kt. moţno neinvazívne vonkajším 

programátorom elektromagneticky meniť stimulačné frekvencie, amplitúdu a trvanie stimulov, 

citlivosť, refraktérnu periódu, hysterézu, spôsob časovania rytmov a AV-oneskorovanie. 

Programovateľné k. umoţnili rozšíriť indikačné spektrum z chron. AV-blokády III. stupňa nielen na 

niţšie stupne AV-blokády a intermitentnú blokádu, ale aj na arytmie v rámci sy. chorého sínusu, sy. 

brabykardia–tachykardia, arytmie starších osôb a angina pectoris, pri kt. je výhodnejšia pomalá 

rýchlosť stimulácie.  

K. s prispôsobiteľnou frekvenciou reagujú na dychovú frekvenciu, koncentráciu kyslíka, teplotu 

centrálnej ţilovej krvi a i. veličiny. 

4. Dvojdutinové a frekvenčne reagujúce k.. Antitachykardické k. sa pouţívajú uţ len pri 

supraventrikulárnych tachtarytmiách. Pri komorových tachykardiách je antitachykardický overdriving 

súčasťou implantovateľného kardiovertera/defibrilátora, kde je pri neúspechu poistený moţnosťou 

defibrilačného výboja. 

Medzinárodna spoločnosť pre srdcové choroby zaviedla nový systém označovania k. pomocou kódov na 

označenie jednotlivých funkcií. Pôvodný bol trojmiestny kód. 

1. kód označuje stimulovanú časť srdca: V ventriculum, A atrium a D obidve časti. 

2. (senzorový) kód označuje časť srdca reagujúcu na činnosť k., V, A, D a 0. Elektróda identifikuje činnosť 

komory, predsiene, predsiene i komory súčasne al. ani jednej časti srdca. (0 = asynchrónny k., kt. nezľaďuje 

svoju činnosť s frekvenciou akcie srdca). 

3. kód označuje spôsob odpovede prístroja na akciu srdca. Je to vlastne spôsob riadenia k. činnosťou srdca. 

Tu sú tieto moţnosti: 

• T (triggered) k. sa spúšťa aktivitou srdca, kaţdý prijatý komplex QRS (ak ide o k. spúšťaný hrotom R) spustí 

impulz v časovom obvode, kt. sa uplatní len vtedy, ak sa neuplatní vlastný impulz; 

• I – inhibované sú mechanizmy, kt. normálna frekvencia akcie srdca potláča. Spúšťajú sa len vtedy, keď sa 

neuplatní frekvencie srdca. Vladtný komplex QRS zablokuje oscilátorom vydaný impulz na presne definovaný 

čas, kt. je v podstate dĺţkou absol. refraktérnej periódy 

• D (double) – je k., kt. je riadený 2 mechanizmami. Jeho činnosť sa spúšťa aktivitou predsiene a inhibuje 

aktivitou komory. 

• 0 – označuje asynchrónny k., kt. sa stimuluje fixným spôsobom. 

Najčastejšie typy k. sú VVI (kardiostimulátor, ktorého elektróda stimuluje komoru V, pričom prístroj je riadený 

vlnou R, t. j. komorou V a I označuje, ţe ho inhibuje vlna R. Ďalší typ k. je VAT – k. stimuluje komoru (V) a 

spúšťa ho (T) vlna P (A). 

Súčasná klasifikácia k. pouţíva aj ďalšie kódy: 

4. kód – označuje programovateľnú funkciu (moţno zvoliť činiteľa, kt. má prácu k. riadiť) 

   • P – k. sa programuje aktuálnou srdcovou frekvenciou al. aktuálnym systolickým vývrhom 

   • M – multiprogramovateľný k. 

   • 0 – neprogramovateľný k.  

Piaty kód vyjadruje moţnosť špeciálneho pouţitia v th. tachykardií: 

   • B (burst) – moţno pouţiť viacero vzruchov. 

   • N – vyuţívajú sa normálne signály, kt. sú kompetitívne s frekvenciou akcie srdca 

   • S (scanning) pri elekt. th. tachykardií sa vyuţívajú elekt.  vzruchy  s  meniacou  sa  dĺţkou      

väzbových intervalov. Môţe ísť o progresívny skening (dĺţka väzbových intervalov sa postupne 

predlţuje)  al.  o  dekrementový  skening  (dĺţka  väzbových intervalov sa postupne skracuje). Tzv. 

intelignentý skening si volí dĺţku väzbových intervalov aktuálne podľa typu tachykardie 

• E – externe ovládaný k. 



V tzv. diagnostických k. senzory slúţia na monitorovanie fyziol. procesov. Akcelerometer na hrote 

stimulačnej elektródy riadi frekvenciu a tým, ţe sníma silu kontrakcií pravej komory, umoţňuje 

monitorovať zlyhávanie srdca. Telemetricky moţno sledovať amplitúdu vnútrosrdcového EKG, a tak 

včas odhaliť rejekciu transplantovaného srdca. Moţno monitorovať aj TK v pľúcnici a saturáciu krvi 

O2 v pravej komore i holterovsky sledovať arytmie a podľa toho riadiť antiarytmickú th. 

Vo vývoji sú k. s autoreguláciou s 2 senzormi: 1. rýchlym, riadiacim frekvenciu, najlepšie telesnou 

aktivitou; 2. senzorom zabezpečujúcim proporcionalitu, napr. minútovou ventiláciou al. impedanciou 

pravej komory. Výhodný je ešte tretí senzor zabezpečujúci dlhodobé kolísanie frekvencie v priebehu 

dňa (termistor snímajúci centrálnu ţilovú teplotu). K., kt. si automaticky upravujú frekvenčnú reakciu 

a vyberajú optimálny senzor na špecifický druh činnosti. Negat. spätnú väzbu zabezpečuje saturácia 

zmiešanej ţilovej krvi O2 al. komorový depolarizačný gradient. Tým sa vylučuje klamne pozit. 

reakcia senzorov a k. sa lepšie prispôsobuje individuálnemu pacientovi. Optimálny sa javí 

multisenzorový k. DDDR s automatickou detekciou predsieňových arytmií váţiaci 20 – 30 g, nízkou 

spotrebou energie, kt. vyuţíva nízkoprahové elektródy a obsahuje početné holterovské funkcie.  

kardiotachometer – [cardiotachometron] prístroj na priebeţné meranie srdcovej frekvencie. 

kardiotokografia – [cardiotocographia] záznam kontrakčnej činnosti maternice a frekvencie oziev 

plodu. Umoţňuje zhodnotiť funkčné zmeny fetoplacentárneho systému. Vykonáva sa počas gravidity 

a pôrodu. Antenatálna kardiotokografia (v posledných týţd. gravidity) sa vykonáva vo forme 

funkčných testov, ku kt. patrí: 

• Nestresovy (,,non stress“) test – vykonáva sa v pokoji a hodnotí sa výskyt akcelerácií pri pohyboch 

plodu; za reaktívny, t. j. normálny sa hodnotí test, keď je akcelerácia > 15/min a trvanie > 15 s, počet 

min 5/20 min; pri nereaktívnom teste nasleduje oxytocínový záťaţový test 

• Schododý (,,step“) test – gravidná vystupuje na 2 schody počas 3 min s frekvenciou 80/min; pri 

patol. výsledku testu moţno v 80 % prípadov očakávať počas pôrodu prejavy intrauterinnej asfyxie. 

• Oxytocínový test – vykonáva sa po i. v. aplikácii oxytocínu v infúzii al. mikropumpou a hodnotia 

kontrakcie maternice a ozvy plodu. Počet kontrakcií má byť min. 3/10 min. Pri negat. výsledku treba 

pri podozrení na insuficienciu p. test najmenej o 3–4 d zopakovať (dáva 15 – 20 % klamne pozit. a 

klamne negat. výsledky). K ďalším testom patrí kyslíkový, atropínový, DHEA-S-test a i. 

Počas pôrodu sa kardiotokografia pri prijaté rodičky (vstupný 10-min záznam) a počas pôrodu aspoň 

u rodičiek s rizikovou graviditou, nereaktívnym vstupným záznamom, s indukovaným pôrodom al. 

medikamentózne zosilňovanými kontrakciami maternice, s nepriaznivou pôrodníckou anamnézou a 

rodičky v terminálnej čast I. pôrodnej fázy a počas II. pôrodnej fázy. 

Hodnotenie: 1. normálny nález – sporadické akcelerácie a decelerácie, príp. variabilné a včasné 

decelerácie kontrakcií; bazálna frekvencia oziev plodu 120 – 160/min a undulačné oscilácie s 

frekvenciou 2 – 6/min; 2. suspektný nález – periodické akcelerácie, včasné a variabilné decelerácie 

kontrakcí v I. pôrodnej fáze; mierna bradykardia 100 – 120/min, mierna tachykardia 160 – 180/min a 

saltatorické oscilácie s frekvenciou > 6/min; 3. patol. nález – chýbajúce akcelerácie kontrakcií uteru 

pri pohyboch plodu al. pri vagínovom vyšetrení, neskoré al. variabilné decelerácie so zmenami 

bazálnej frekvencie kontrakcií uteru; ťaţká bradykardia < 100/min, ťaţká tachykardia > 180/min a 

silentný typ oscilácií.  



    

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                 Normálny kardiotokogram                        Patologický kardiotokogram 

kardiotómia – [cardiotomia] 1. chir. otvorenie, preťatie srdcového svalu; 2. chir. rozšírenie prechodu 

paţeráka do ţalúdka, kardie. 

kardiotonikum – [cardiotonicum (remedium)] liek posilňujúci srdcovú činnosť, zvyšujúci tonus a silu 

kontrakcie myokardu. 

kardiotopometria – [cardiotopometria] meranie plochy poklepového pritlmenia počuteľného na 

povrchu hrudníka. 

kardiotoxický – [cardiotoxicus] majúci toxický al. zhubný vplyv na srdce.  

kardiotoxín – [cardiotoxinum] jeden z jedov kobry. Tvorí ho jednoduchý peptidový reťazec 

pozostávajúci zo 50 aminokyselinových jednotiek prekríţených 4 disulfidovými mostíkmi s leucínom 

na N-konci a asparagínom na C-konci. Vyvoláva ireverzibilnú depolarizáciu bunkovej membrány a 

kontrakciu kostrového a hladkého svalstva. Má priamy lytický a výrazný kardiotoxický účinok, 

potencovaný fosfolipázou A, kt. zabraňujú polyanióny (heparín, RNA, gangliozidy). 

kardiotrón – druh prenosného elektrokardiografu. 

kardiotropín – látka zo skupiny cytokínov, uplatňuje sa naúpr. pri vzniku hypertrofie srdca. 

kardiotýmia – [cardiothymia] funkčná porucha srdcovej činnosti bez org. príčin. 

kardiotyreotoxikóza – [cardiothyreotoxicosis] postihnutie srdca pri hypertyreóze. 

kardiovalvulitída – [cardiovalvulitis] zápal srdcových chlopní. 

kardiovalvulotómia – [cardiovalvulotomia] operačné preťatie ţalúdkovej kardie. 

kardiovaskulárny – [cardiovacularis] srdcovocievny. 

kardioverter – [cardioverter] kapacitný kondenzátor uskladňujúci energiu, kt. vysiela elekt. výboj; 

→kardioverzia. 

Automatický implantovateľný kardioverter-defibrilátor – implantovateľné zariadenie, kt. deteguje 

pretrvávajúcu komorovú tachykardiu al. fibriláciu a ukončuje ju výbojom al. výbojmi aplikovanými 

priamo na myokard.  

kardioverzia – [cardioversio] úprava srdcového rytmu elekt. výbojom. K. sa pouţíva na prevedenie 

supraventrikulárnej tachykardie vzniknutej následkom fibrilácie al. flutteru predsiení na 

normofrekvenčný sínusový rytmus. Vykonáva sa elektricky pomocou defibrilátora, pričom sa 

elektrošok vyvoláva prostredníctvom vlny P na snímanom EKG, čím sa zabráni tomu, aby vzruch 



nezapadol do vulnerabilnej fázy šírenia akčného potenciálu; medikamentózne sa srdcový rytmus 

upravuje pomocou →antiarytmík.  

kardiovírus →Cardiovirus.  

karditest – druh elektrokardiografu. 

karditída – [carditis] zápal srdca, napr. lymeská, reumatická, streptokoková, verukózna k. 

karebaria – nepríjemné pocity v hlave, napr. tlak. 

3-karén – [3-carenum] syn. izodiprén; 3,7,7-trimetylbicyklo[4.1.0]hept-3-én, terpentín z borovice sosny 

(Pinus silvestris L.) ho obsahuje aţ 42 %, terpentín z Pinus longifolia Roxb., Pinaceae ~ 

30 %. 

3-karén 

 

 

karencia – [carentia] deficit, chýbanie, nedostatok niekt. nevyhnutej látky vyvolávajúci chorobné stavy. 

Citová karencia – afektívna k., psychická deprivácia. 

Kareon
® 

– protrombogénny vitamín; →menadión. 

karfecilín sodný – carfecillinum natricum, jednosodná soľ kys. 6- [(1,3-dioxo-3-fenoxy-2-fenylpropyl]-

3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylovej; sodná soľ fenylesteru -

karboxybenzylpenicilínu, C23H21N2NaO6S, Mr 476,48; polosyntetické penicilínové antibiotikum (BRL 

3475
®
, Gripenin-O

®
, Uticillin

®
). 

Kafecilín sodný 

 

 

 

karfenazín – carphenazinum; 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazinyl]-propyl]-10H-fenotiazin-2-yl]- 1-

propanón, C24H31N3O2S, Mr 425,60; antipyschotikum 

(Proketazine
®
). 

Karfenazín 

 

karfimát – [carfimatum] a-etynylbenzénmetanolbarkamát, C10H9NO2, Mr 175,18; sedatívum, 

hypnotikum (Equilium
®
, Nirvotin

®
). 

Karfimát 

 

karfológia – flokcilégium, krocydizmus, bezcieľne zbieranie, zmietanie vecí z odevu, pokrývok, šiat; 

beţné pri senilnej psychóze a v delíriu. 

kargutocín – [cargutocinum] 7-glycín-1,6-dikarbaoxytocín kys. 1-butánovej, [Gly
7
, Asu

1,6
-oxytocín, 

C42H65N11O12, Mr 916,06; oxytocikum (Y 5350
®
, Statocin

®
). 
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 CH2–C–Tyr–Ile–Gln–Asn–NH–CH–C–Gly–Leu–Gly–NH2 
                                  Kargutocín 
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          CH2 ––––––––––––––––––-– H2 

Karidium
®
 – fluorid sodný. 

karies →caries. 

kariogenéza – [cariogenesis] vznik a vývoj kazu. 

kariogénny – [cariogenes] vyvolávajúci kaz, skazený, postihnutý kazom. 

kariológia – [cariologia] náuka o kariogenéze a prevencii kazu. 

Karion
®
 →sorbitol. 

Karion
®
 (Gedeon Richter) – stimulans dýchania; →pimeklón. 

kariotín – jadrová hmota okrem jadierka. 

kariozita – [cariositas] kazivosť. 

kariózny – [cariosus] kariézny, skazený, postihnutý kazom. 

karizoprodol – carisoprodolum; syn. izobamát; izopropylmeprobamat, karizoprodát; 1-

[[(aminokarbonyl)oxy]metyl]pentylester kys. (1-metyletyl)-karbámovej, C12H24N2O4, Mr 260,33; 

relaxans kostrového svalstva. (Apesan
®
, Arusal

®
, Caprodat

®
, Carisoma

®
, Domarax

®
, Flexal

®
, 

Flexartal
®
, Miolisodal

®
, Mioril

®
, Rela

®
, Relasom

®
, Sanoma

®
, Soma

®
, Somadril

®
, Somalgit

®
). 

 
         CH2CH2CH3 
           
 H2NCOOCH2CCH2OOCNHCH(CH3) 2 
              Karizoprolol 
         CH3 

karlovarská soľ – laxatívum. Zloţenie: 1 d. síranu draselného + 9 d. chloridu sodného + 18 d. 

hydrogénuhličitanu sodného + 22 d. anhydridu síranu sodného. 1 g zmesi v 200 ml vody je 

ekvivalentný s rovnakým objemom karlovarskej vody (Sprudel). Efervescentná k. s. obsahuje 25 d. 

k. s., 48 d. hydrogénuhličitanu sodného, 17 d. kys. vínnej a 25 d. kys. citrónovej. 

karma – hlavný článok v brahmanskom a budhistickom náboţenstve, podľa kt. osud človeka je určený 

jeho činmi; osud; →indická filozofia. 

karmantadín – kys. 1-tricyklo-[3,3,1,13,7]-dec-1-yl-azetidínkarboxylová, C14H21NO2; anti-

parkinsonikum. 

karmatrón – magnetrón so spätnou väzbou. 

Karmenova jednotka – mnoţstvo aminotrafserázy, kt. za špecifikovaných podmienok vyvolá 0,001 

zmenu absorbancie NADH meranej pri 340 nm v 1 cm kyvete. 

Karmex
®
 – preemergentné herbicídum; →diurón. 

karmín – syn. koncinelín, ţiarivočervený org. pigment ţivočíšneho pôvodu, získava sa vyvarením 

sušených tiel samičiek červca nopálového; pouţíva sa ako histol. farbivo.  

Alizarínový karmín – alizarínová červená. 

Indigokarmín – indigotíndisulfonát sodný. 

Lítiumkarmín – vitálne farbivo na farbenie makrofágov. 

Schneiderov karmín – nasýtený rozt. k. v koncentrovanej kys. octovej. 



karminatíva – [carminativa (remedia)] málo účinné spazmolytiká, uţívané na uľahčenie odchodu 

črevných plynov. Najčastejšie sa uţívajú čajoviny pripravené z Fructus carvi, Fructus foeniculi, Flos 

chamomillae a i., al. vetrová voda Aqua carminativa (Čsl 4) a červená vetrová voda Aqua 

carminativa rubra (ČsL 4) s obsahom Oleum carvi, Ol. citri, Ol. citronellae, Ol. coriandri, Ol. foeniculi 

a Ol. menthae. Ol. coriandri, Ol. foeniculi a Ol. menthae. 

karminofilný – 1. farbiteľný karmínom; 2. bunka al. element dobre vychytávajúci farbivo z karmínu; 3. 

jeden z acidofilných typov buniek (-buniek, mamotropov) adenohypofýzy fariabiacich sa dobre 

azokarmínom; epilonacidofilný. 

karminomycín – antineoplastikum; →karubicín. 

karmofur – carmofur; 5-fluór-N-hexyl-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyridínkarboxamid, C11-H16FN3O3, 

Mr 257,27; perorálne účinné cytostatikum, derivát fluorouracilu, antineoplasti-kum 

(HCFU
®
, Mifurol

®
, Yamaful

®
). 

 

Karmofur 

 

karmustín – carmustinum; N,N
,
-bis(2-chlóretyl)-N-nitrozomočovina; 1,3-bis-2-chlóretyl-1-

nitrózomočovina, BCNU, BiCNU, NSC-409962, C5H9Cl2N3O2, Mr 214,04; derivát nitrózo-močoviny s 

protinádorovým účinkom, cytostatikum podobné chlorozotocínu, lomustínu, ni-mustínu a 

ranimustínu, syntetizovaný r. 1963. K. je termolabilný (treba ho uchovávať v chla-de < –10 °C) a 

rozp. v lipidoch (dobre preniká do tkanív i CNS). Po i. v. podaní sa veľmi rýchlo vylučuje, sčasti 

pečeňou, sčasti obličkami (t0,5 je asi 15 min). Mechanizmus účinku spočíva v alkylácii tvorbou 

diazoalkánov al. 2-chlóretylamínu, uplatňujú sa tu však aj iné mechanizmy, ako je inhibícia syntézy 

DNA, zníţenie koncentrácie NAD
+
 v nádorových bunkách a inhibícia formiminotransferázy. Má aj 

antivírusový a antimykotický účnok. Zasahuje do všetkých fáz cyklu bunkového delenia i na fázu G0. 

Predlţuje systézu DNA aţ na 30 h (zásah do fázy S).  
 
                    NO  O 
                           
    ClCH2CH2N – C–NHCH2CH2Cl      Karmustín 

Indikácie – leukemické postihnutie CNS, lymfogranulóm, Hodgkinova choroba (50 % remisie), 

malígny melanóm, adenokarcinómy GIT a i. solídne nádory. Menej účinný je pri ne-Hodgkinových 

lymfómoch a myelóme. Pri Hodgkinovej chorobe sa osvedčila kombinácia BCNU–OPP, kde BCNU 

nahrádza dusíkatý yperit v pôvodnej kombinácii MOPP. Pri melanóme je vhodná kombinácia DTIC, 

príp. s vinkristínom, pri nádoroch GIT s fluorouracilom. 

Kontraindikácie – gravidita, laktácia, granulocytopénia, trombocytopénia, poškodenie pečene. 

Neţiaduce účinky – nevoľnosť, vracanie, anorexia, granulocytopénia a trombocytopénia, kt. sa 

môţu zjaviť s latenciou 3 – 6 týţd. Pľúcna fibróza, zriedka anémia, poškodenie pečene, veľmi 

zriedka poruchy videnia a dyzartria. Pokladá sa za kancerogén. Riziko pneumotoxickosti je vysoké 

najmä u detí, preto sa dáva prednosť CCNU. 

Dávkovanie – 130 mg/m
2
 raz/4 – 6 týţd. al. 75 mg/m

2
 raz/3 týţd. v i. v. infúzii fyziol. rozt. al. 5 % 

glukózy.  

Prípravky – Becenun
®
, BICNU

®
, Carmubris

®
, Carmustine

®
 inj. sicc., Carmustinum

®
 (Bristol-Meyers 

Squibb), Nitrumon
®
. 

karn – geol. epocha triasu. 



karnalit – [podľa banského odborníka Carnalla] bezfarebný, príp. biely aţ ţltkastý hrubozrnný nerast, 

kryštalizujúci v kosoštvorcovej sústave, vodnatý chlorid horečnato-draslený; pouţíva sa ako 

draselné hnojivo. 

karnaubský vosk – brazílsky vosk, exsudát z pórov listov brazílskej palmy voskovej Copernicia 

prunifera (Muell.) H. E. Moore [Copernica cerifera (Arruda Camara) Mart.], Palmae. Pouţíva sa v 

stomatológii na odtlačky, v kozmetike (depilátorové a dezodorantové tyčinky), vo farm. na 

obaľovanie tbl., ako automobilový vosk, pasta na topánky, v papiernictve, ako prísada na stvrdnutie 

a zvýšenie teploty topenia zalievacích látok v elektrotechnike a i. Zriedka vyvoláva senzibilizáciu a 

podráţdenie koţe. 

karnaubylalkohol – druh tuhého alkoholu nachádzajúci sa v ovčom pote. 

karnegín – carneginum, syn. pektenín; 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimetoxy-1,2-dimetylizochinolín, 

C13H19NO2, Mr 221,29; viskózna kvapalina nachádzajúca sa v kaktuse 

rastúcom v Arizone a Mexiku Carnegiea gigantea (Engelm.) Britt. & Rose 

(Cereus giganteus Engelm.), Cactaceae. 

Karnegín 

karneol – odroda chalcedónu ţltočervenej farby. 

karnet – medzinárodný colný doklad, kt. vydávajú medzinárodne uznané autokluby svojím členom; 

slúţi na prepustenie vozidla v colnej cudzine do záznamového obehu, bez toho, aby bolo treba 

zloţiť kauciu, pretoţe za colnú pohľadávku ručí autoklub. 

karnidazol – [carnidazolum] O-metylester kys. [2-(2-metyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)etyl]-

karbamotiovej, C8H12N4O3S, Mr 244,27; antiprotozoikum, trichomonacídum 

pouţívané vo veter. med. (R 25831
®
, Spartrix

®
). 

Karnidazol 

 

karnifikácia – [carnificatio] nahradenie tkaniva pľúc novotvoreným väzivom „mäsovitého“ vzhľadu 

ako následok pľúcnych chorôb. 

karnitín – [carnitinum] vnútorná soľ 3-karboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimetyl-1-propanamíniumhydroxidu, 

C7H15NO3, Mr 161,20; derivát betaínu. K. je esenciálny kofaktor -oxidácie karboxylových kys. v 

mitochondriách; prenášajúci acylové skupiny (karboxylové kys.) cez membránu mitochondrií do 

matrixu, kde sa pred oxidáciou prenášajú späť na koenzým A. Nachádza sa v nadsemenníku 

(stanovuje sa pri vyšetrení spermií), v kostrovom svalstve a pečeni. Pouţíval sa ako experimentálna 

antityroideálna látka a antianginózum. L-forma, levokarnitín, vitamín BT, sa pouţíva ako 

antihyperlipoproteinemikum (Cardiogen
®
, Carnicor

®
, Carnitene

®
, Carnitor

®
, Carrier

®
, Levocarnil

®
, 

Metina
®
); DL-hydrochlorid C7H16ClNO3, ako stimulans ţalúdkovej a pankreatickej sekrécie (Lefcar

®
). 

Primárny deficit karnitínu je vrodená metabolická porucha karnitínového cyklu karboxylových 

kyselín s auttozómovo recesívnou dedičnosťou vyvolaná poruchou transportu k. cez plazmatickú 

membránu. Manifestuje sa okolo 3. r. veku progresívnou kardiomyopatiou. V plazme je zníţená 

koncentrácia k. na 1 – 2 % normálu Th. spočíva v perorálnej aplikácii farmakologických dávok k. 

Prognóza pri včasnej dg. je dobrá. 

Sekundárny deficit karnitínu môţe vzniknúť následkom poruchy -oxidácie karboxylových kyselín, 

napr. pri vrodených metabolických chybách al. zlyhaní pečene. 

karnitínacyltransferáza →karnitín-O-palmitoyltransferáza. 

karnitín-O-palmitoyltransferáza – EC 2.3.1.21, CPT, enzým z triedy transferáz, kt. katalyzuje prenos 

karboxylových kys. s dlhým reťazcom medzi koenzýmom A a karnitínom. CPT I prenáša kys. 



palmitovú prostrdníctvom karnitínu do mitochondrií. Jej deficit vyvoláva zriedkavú poruchu 

karnitínového cyklu karboxylových kys. s autozómovo recesívnou dedičnosťou, kt. sa manifestuje 

v detstve al. ranej dospelosti rabdomyolýzou, často po nadmernom cvičení. Myoglobinúria môţe byť 

masívna a následne vyvolať poškodenie obličiek. Dg. potvrdí znález zníţenej aktivity CPT  vo 

svaloch. 

karnivoria – [carnivoria] mäsoţravosť, hmyzoţravosť. 

karnofóbia – [carnophobia] chorobný strach pred mäsitými jedlami.  

Karnofskyho stupnica – [Karnofsky, David, A., 1914 – 1969, amer. klin. onkológ] stupnica určujúca 

schopnosť jedinca vykonávať funkcie a normálne aktivity, a to v rozpätí od 0 (afunkčný, mŕtvy 

jedinec) do 100 (jedinec s úplnou aktivitou). 

karnolit – kosoštvorcový nerast, vodnatý vanadičnan uranylu a draslíka, kt. sa pouţíva ako ruda 

vanádu, ale aj uránu a rádia. 

karnozín – carnosinum, syn. ignotín, N--alanyl-L-histidín, C9H14N4O3, Mr 226,23; dipeptid 

nachádzajúci sa v svalstve (v svalstve holubov a kôz sa namiesto k. nachádza N-metylkarnozín, 

anzerín). 

Karon
®
 – vazodilatans obsahujúci alprostadil, pouţíva sa v th. erektilnej dysfunkcie. 

karotén – ţltý tetraterpén s veľkým počtom konjugovaných dvojitých väzieb; →karotenoidy. 

-karotén – -carotenum, C40H56, Mr 536,85, nachádza sa spolu s -k. (avšak v menšom mnoţstve) v 

mrkve, palmovom oleji, ako aj zelených častiach 

rastlín. Má polovičný provitamínovú účinnosť b-k. (s 

výnimkou mačiek, kde nie je prekurzorom vitamínu 

A).  

-karotén  

-karotén  – -carotenum, C40H56, Mr 536,85; najdôleţitejší provitamín A, vyskytuje sa hojne v niekt. 

rastlinách (rajčiaky, mrkva) a ľudskýá organizmus je z neho schopný vyrobiť vitamín A. Ide 

o tetraterpén zo skupiny karotenoidov zloţený z 8 izoprénových jednotiek v symetrickom reťazci 

a dvoch cyklických skupín na koncoch, ţltých a červených farbív rastlín. Má oranţové sfarbenie, kt. sa 

môţe zjaviť aj na koţi a sklérach pri nadmernej 

konzumácii tejto zeleniny (pseudoikterus). Pouţíva 

sa aj v th. Má antioxidačné účinky(Carotaben
®
, 

Provatene
®
, Solatene

®
); →vitamín A. 

-karotén  

-karotén – -carotenum, C40H56, Mr 536,85, látka s účinkom provitamínu A, nachádza sa napr. v 

Penicillium sclerotiorum, v menších mnoţstvách v 

-

k. 

-karotén  

 

-karotén – -carotenum, -karotén, C40H56, Mr 536,85; látka získaná z plodov Gonocaryum 

pyriforme, Mig., Icacinaceae.  

-karotén  

 

 



karotén-15,15
,
-dioxygenáza – enzým, kt. katalyzuje premenu -karoténu adáciou molekuly kyslíka 

na retínaldehyd. 

karotenoidy – [carotenoidum] ţlté, oranţové, červené aţ fialové pigmenty, nerozp. vo vode, 

nachádzajúce sa najmä v listoch, koreňoch, plodoch rastlín, v ţivočíšnych produktoch a niţ-ších 

organizmoch (baktérie, niţšie huby). Ide o polyméry zloţené z izoprénových jednotiek. Ich 

nenasýtený charakter s konjugovanými dvojitými väzbami podmieňuje absorpciu určitej časti 

viditeľného spektra, preto ich oko vníma ako farebné látky. K. sa delia na karotény (obsahujú len 

uhlík a vodík, sú rozp. v petrolétere) a xantofyly (majú v molekule aj kyslík a sú nerozp. v 

petroléteri). V čistom stave sú to ţlté aţ fialové kryštáliky, pomerne stále. V prírodných materiáloch 

ich stabilita závisí od prostredia, prítomnosti stabilizujúcich al. interagujúcich zloţiek, vplyvu 

vonkajších faktorov, podmienok spracovania a skladovania. Karotenoidy viazané na tuky al. 

bielkoviny  (napr.  astaxantínový  proteín,  dipalmitan  astaxantínu a i.). Denaturáciou sa uvoľné 

farební zloţka (napr. lososie mäso zruţovie). Mletím koreninovej papriky so semenami sa zvýši 

podiel lipidov a odraznosť svetla zintenzívňuje červenú farbu (paprika sa javí červenšia). Veľký 

výţivový význam majú k. obsahujúce-jonónový kruh a konfiguráciu all-trans (-karotén); →retinol. 

Oxidáciou k. vznikajú rôzne epoxidy a jednoduché karbonylové zlúč. (etanol, diacetyl, dialde-hyd 

glyoxál a i.). Nízka hodnota pH vyvoláva ich izomerizáciu a pri vyšších teplotách vznikajú 

furánkarbaldehydy, kt. sú prekurzormi neenzýmového hnednutia. Ako antioxidanty k. sa vyuţívajú 

deriváty kys. askorbovej (askorbylpalmitát) al. BHA a BTH. Stabilitu k. zniţuje pôsobenie svetla, 

najmä energeticky bohatšie UV ţiarenie, čím vznikajú izoméry epoxidov a i. menej intenzívnych 

pigmentov. Vyššia vlhkosť (> 12 %) podporuje rozmnoţovanie mikroor-ganizmov, niţšia vlhkosť (< 5 

%) zoslabuje bariéru proti difúzii kyslíka.  

K. sa nachádzajú najmä v mrkve, červenej paprike a niekt. ovocí, koreninovej paprike, šupkách 

rajčín, semenách rastín Bixa orellana (pobsahuje baxín, norbixín a neobixín). V kurkume (Curcuma 

longa) sa vyskytuje kurkumín, v koreňoch Alcana tinctoria červené farbivo alkana. Pouţívajú sa na 

prifarbovanie pokrmov obsahujúcich lipidy. Následkom nadmerného poţitia k. al. zníţenej 

schopnosti premieňať k. na vitamín A môţe vzniknúť hyperkarotenémia. Charakterizujú ju ţlté 

sfarbenie koţe (karotenóza). 

karotída →arteria carotis. 

karotidografia – [carotidographia] rtg kontrastné vyšetrenie a. carotis. 

karotidogram – [carotidogramma] záznam puklzu z a. carotis, zodpovedá centrálnemu pulzu. 

karotidokavernózny – [carotidocavernosus] týkajúci sa a. carotis a kavernózneho splavu. Napr. 

karotidokavernózna fistula. 

karotikodýnia, karotidodýnia – [caroticodynia, carotidodynia] forma →migrény; →Hilgerov sy. 

(→syndrómy). Ochorenie nejasnej patogenézy charakterizované bolesťami v oblasti a. carotis ext. 

(hlava, tvár, šija), trvajúcimi 7 – 10 d al. len niekoľko h, kt. bývajú stále, tupé al. pulzujúce, 

záchvatovité. Niekedy sa pridruţuje slabosť, nauzea, vracanie, fotofóbia. A. carotis býva zdurená, 

na pohmat bolestivá a tlak na ňu vyvoláva bolesť krku a tváre. Regionálne svaly bývajú na pohmat 

bolestivé. V th. sa osvedčujú antagonisty -adrenergických receptorov (propranolol), amitriptylín, 

ergotamín, metysergid; v profylaxii a ako symptomatická th. kombinácia kofeín–kys. 

acetylsalicylová–kodeín al. narkotické analgetiká. Predpokladá sa, ţe ide buď o atypickú migrénu 

v medzizáchvatovom období al. o chron. formu tenzných bolestí hlavy (podľa IASP by sa termín 

karotidýnia nemal pouţívať). 

Dfdg.: sínusitída, zdruţená bolesť hlavy. 

karotikotympanický – [caroticotympanicus] týkajúci sa krčnice a bubienka. 



karotický –[caroticus] krčnicový, tákajúci sa a. carotis. 

karotis – [arteria carotis] krčnica. 

karotol – carotolum; [3R-(3a,3a,8a)]-2,3,4,5,8,8a-hexahydro-6,8a-dimetyl-3-(1-metyletyl)-3a(1H)-

azulenol, C15H26O, Mr 222,36; látka izolovaná z oleja semien mrkvi 

(Daucus carota, L., Umbelliferae). 

   Karotol 

 

karoverín – caroverinum; 1-[2-(dietylamino)etyl]-3-[(4-metoxyfenyl)-metyl]-2(1H)-chinoxalinón, 

C22H27N3O2, Mr 365,46; antispazmodikum (Spasmium
®
). 

 

Karoverín 

 

 

 

karoxazón – caroxazonum; 2-oxo-2H-1,3-benzoxazín-3(4H)acetamid, C10H10N2O3, Mr 206,20; 

antidepresívum (FI 6654
®
, Timostenil

®
). 

Karoxazón 

 

 

karpaín – carpainum; C28H50N2O4, Mr 478,70, látka , kt. sa nachádza v papáji obyčajnej (Carica 

papaya L.) a Vasconcellosia hastata Caruel, Caricaceae. Vyvoláva 

bradykardiu a útlm CNS. 

Karpaín 

 

 

 

karpálny →carpalis. 

karpálny tunel – karpálny kanál, priestor v oblasti zápästia (z dlaňovej strany) medzi zápästnými 

kostičkami a hrubým väzivovým pásom (retinaculum), ktorým prechádzajú do roky šľachy a n. 

medianus. Syndróm karpálneho tunela sa prejavuje poruchou citlivosti (parestéziami), bolesťami, 

príp. aj atrofiou svalov v oblasti ruky vyvolanými stlačením n. medianus. Sy. sa spája s niekt. 

reumatickými chorobami, niekedy je príčina nejasná. Th. spočíva v preťatí tuhéhoo väzu a uvoľnení 

nervu (dekompresia, neurolýza). 

karpektómia – [carpectomia] odstránenie zápästných kostí. 

karpel – kvetný orgán tvoriaci vajíčka; plodolist. 

karpetimycíny – carpentimycinum, karbapenémové antibiotiká podobné tienamycínu a kys. 

olivanovej. Známe sú k. A, B, C a D. K. A a B produkuje kmeň 

Streptomyces No. C-19393 (IFO 13866, ARCC 31486), novší 

názov Streptomyces griseus subsp. cryophilus. 



Karpetimycín 

 

-karpia – druhá časť zloţených slov s významom vývoj plodov, plodnosť, napr. heterokarpia, 

geokarpia, monokarpia, partenokarpia, polykarpia ap. 

karpipramín – carpipraminum, syn. karbadipimidén; 1
,
-[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz-[b,f]-azepin-5-yl]-

[1,4
,
-bipiperidin]-4

,
-karboxamid, C28H38N4O, Mr 446,64; 

psychotropikum (Bay b 4343 b
®
; dihydrochlorid monohydrát 

C28H40Cl2N4O. H2O – Defekton
®
, Prazinil

®
). 

Karpipramín 

 

karpo- – 1. prvá časť zloţených slov z l. carpus zápästie, týkajúci sa zápästia; 2. prvá časť zloţených 

slov s významom plod, plodový, pohlavný ap. 

karpofor – mäsitá plodnica vyšších húb. 

karpogón – samičí pohlavný orgán navrchu predĺţený v hrdielko; zárodočník. 

karpokarpálny – [carpocarpalis] týkjajúci sa dvoch častí zápästie, napr. zápästných kosti-čiek. 

karpolit – skamenelý rastlinný plod. 

karpológia – náuka o rastlinných plodoch.  

karpometakarpálny – [carpometacarpalis] týkajúci sa zápästia a záprstia.  

karpopedálny – [carpopedalis] týkajúci sa zápästia a členkov. Karpopedálne spazmy – tetanické 

kŕče na rukách a nohách; →tetania. 

karpospóra – nepohlavná spóra červených rias. 

karpoxémia – vplyv peľu na plodolisty materskej rastliny. 

karprofén – carprofenum; kys. 6-chlór-a-metyl-9H-karbazol-2-octová, C15H12ClNO2, Mr 273,73; 

antiflogistikum (C 5720
®
, Ro 20-5720/ 000

®
, Imadyl

®
, Rimadyl

®
). 

Karprofén 

 

karpróniumchlorid – carpronium chloridum; metylester 3-karboxy-N,N,N-trimetyl-1-pro-

panamíniumchloridu, C8H18ClNO2, Mr 195,70, [CH3OOCCH2CH2CH2N-(CH3)3]
+
Cl

–
; cholínergikum 

(Actinamin
®
, Furozin

®
). 

karpula →carpula. 

karpus – [carpus] zápästie. 

Karrenkolonne – [nem. kolónia kár] Simonov výraz pre najniţší stupeň pracovnej th., napr. 

pomáhanie pri ťahaní vozíka, keď sa má napr. katatonik touto činnosťou ,,rozhýbať“. 

Karrova metóda →metóda. 

KARS – skr. angl. Katz Adjustment Scale + Relative
,
s Form, psychol. dotazník zisťujúci sociálnu 

adjustáciu pacienta v rodine a pri rekreácii (Katz a spol., 1967, 1971). 

karsalam – carsalam; 2H-1,3-benzoxazin-2,4-(3H)-dión, C8H5NO3, Mr 163,13; analgetikum (CSA
®
, 

Beaprine
®
). 



Karsalam 

 

 

karsil – N-(3,4-dichlórfenyl)-2-metylpentánamid, C12H15Cl2NO, Mr 260,17; herbicídum (Niagara 

4562
®
). 

Karsil 

 

 

 

Karsivan
®
 (Hoechst) – aktivátor kognitívnych funkcií, periférne a centrálne vazodilatans; 

→propentofylín. 

karstenit – ortorombický minerál, anhydrid síranu vápenatého, CaSO4. 

Karsuphan
®
 – chemoterapeutikum; →sulfarsfenamín. 

Kartagener, Manes – (1897 – 1975) švajč. internista, syn rabína z tej časti Haliče, kt. neskôr pripadla 

Československu. Do Švajčiarska odišiel r. 1916, bol asistentom prof. Löfflera v Zürichu. Zaoberal sa 

kardiológiou a chorobami dýchacích ciest, svoje nález dedičných bronchiektázií pokladal za dôkaz 

svojej teórie, ţe všetky bronchiektázie majú kongenitálny pôvod. 

Kartagenerov syndróm – [Kartagener, Manes, 1897 – 1975, švajč. internista] – sy. nepohyblivých 

cílií s autozómovo recesívnou dedičnosťou. Postihnuté sú rôzne orgány (porucha mukociliárneho 

transportu) – priedušky s bronchiektáziami, spermiogenéza (sy. imotilných spermií), prinosové 

dutiny s tvorbou polypov v nosových dutinách, situs viscerum inversus; →syndrómy. 

kartamín – [cartaminum] syn. kys. kartamová; saflorová červená, saflorový karmín; 6--D-

glukopyranozyl-2-[[3--D-glukopyranozyl-2,3,4-trihydroxy-5-[3-(4-hydroxyfenyl)-1-oxo-2-propenyl]-6-

oxo-1,4-cyklohexadien-1-yl]-metylen]-5,6-dihydroxy-4-[3-(4-hydroxyfenyl)-1-oxo-2-propenyl]-4-

cyklohexen-1,3-dión. Látka nachádzajúca sa v kvetoch poţlte farbiarskom Carthamus tinctorius L., 

Compositae. 

 

Kartamín 

 

kartap – [cartapum] S,S
,
-[2-(dimetylamino)-1,3-propándiylester kys. karbamotiovej, C7H15-N3O2S2, Mr 

237,35; isekticídum modelované na toxín izolovaný z morského obrúčkavca Lumbrineris heteropoda 

(monohydrochlorid C17H16ClN3O2S2 – NTD 2
®
, Padan

®
). 

 
   CH3         CH2SCONH2 

          \        / 
          H – CH 
          /           \  
   CH3         CH2SCONH2     Kartap  

kartel – zdruţenie monopolov, kt. uzatvárajú v záujme dosahovania zisku dohodu o objeme výroby, 

cenách, odbytiskách, podmienkach najímania pracovných síl ap. 

karteolol – carterololum; 5-[3-[(1,1-dimetyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinón, 

C16H24N2O3, Mr 292,38; blokátor -adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, 

antiarytmikum, antiglaukomatózum (hydrochlorid C16H25ClN2O3 – Abbott 43326
®
, OPC 1085

®
, 



Arteoptic
®
, Caltidren

®
, Carteol

®
, Cartrol

®
, Endak

®
, Mikelan

®
, Optipress

®
, 

Tenalet
®
, Tenalin

®
, Teoptic

®
). 

   Karteolol 

karter – [podľa vynálezcu H. Cartera] kľuková skriňa, dolná časť krytu spaľovacieho motora, v kt. je 

uloţený kľukový mechanizmus; pri štvortaktných motoroch je k. súčasne nádrţou na olej na 

mastenie motora. 

karteziánstvo – [z l. podoby Descartovho mena Cartesius] v širšom slova zmysle názory R. Déscarta 

a smer v západoeurópskej filozofii 17. stor. V uţšom zmysle ide o smer mechanistickej fyziky 17. a 

čiastočne 18. stor., kt. nadviazal na niekt. špeciálne fyz. názory R. Descarta. Spochybnil všetky fakty 

a pravdy okrem jedinej vety: ,,Cogito ergo sum“ (myslím, teda som). Z tohto podľa jeho kritikov vo 

svojom význame sporného výroku sa Descartes pokúša znova vybudovať celý svet prostredníctvom 

kritéria prevereného uvedenou vetou, ţe totiţ jasné a zreteľné predstavy nemôţu byť klamné. Tak 

poznávame svoju dušu ako imateriálnu sub-stanciu, kt. podstatou je myslenie, ďalej existenciu Boha 

len rozjímaním o jeho pojme, kt. jasne a zreteľne túto existenciu zahrňuje (dva ďalšie dôkazy Boha 

sú uţ menej charakteristické) a dôkaz existencie vonkajšieho sveta zaručenej pravdivosťou Boha, 

kt. nemôţe pripustiť, aby nás naše prirodzené nutkanie k uznaniu telesného svetla klamalo. 

Vo svojej antropológii sa Descartes nijako vzťahom duše a tela nezaoberá, pretoţe myslenie je 

podstatou duše, podstata tela sa však vyparuje do jednoduchej rozpriestranenosti, kt. jediná činnosť 

spočíva v miestnom pohybe (premiesťovaní). Medzi dušou a telom v dôsledku toho uţ nie je nijaká 

vnútorná jednota; duša býva v tele ako v dajakom stroji al. automate. Telo sa udrţuje pri ţivote 

,,ţivotným teplom“ usídleným v srdci, duša v epifýze. Pretoţe sa duša a telo vzájomne 

neovplyvňujú, nezískava duša svoje pojmy zo zmyslového sveta, ale má ,,vrodené“ idey v tom 

zmysle, ţe ich produkuje zo seba samej, pričom vonkajšia skúsenosť tvorí len podnecujúcu príčinu.  

K. sa stal základom modernej subjektivistickej kritiky poznania; jeho →okazionalizmus našiel ostrejší 

výraz u Malebranchea (ontologizmus), na racionalistickú metódu k. nadviazal Spinoza a Leibniz, do 

moderného obrazu sveta vošlo najmä jeho mechanistické poňatie prírody; novšie sa k pohybu ako 

druhý dynamický element pripojila sila, spočívajúca vnútri vecí al. priamo konštituujúca tieto veci. 

K. narazil na odpor štátnych a cirkevných činiteľov. Kritici (G. Voetius, 1629 – 1660, P. D. Huet, 

1630 – 1721 a i.) vytýkali k. najmä: 1. nedostatočné kritériá pravdy, pretoţe nimi nemoţno dokázať 

existenciu Boha; 2. zjednodušenú filozofiu prírody, kt. nezodpovedá skutočnosti, v telesách okrem 

rozpriestranenosti vykazuje aj rôzne prirodzenosti a sily; neschopnosť dualizmu medzi dušou a 

telom vysvetliť ich vzájomné pôsobenie a ignorovanie ţivého bytia ako takého a ako svojbytného 

problému. Blaise Pascal (1623 – 1662) súhlasil s mat. ideálom vedy, ale kritizoval telogický 

racionalizmus karteziánov. 

kartikaín – carticainum; 4-metyl-3-[[1-oxo-2-(propylamino)-propyl]-amino]-2-tiofénkarboxylovej, 

C13H20N2O3S, Mr 284,37; lokálne anestetikum, (hydrochlorid 

C13H21ClN2O3S – Hoe 045
®
, Hoe 40045

®
, Ultracain

®
). 

Kartikaín 

 

kartilaginózny – [cartilaginosum] chrupkov(it)ý, týkajúci sa chrupky. 

kartografia – vedný odbor zaoberajúci sa konšrtukciou, obsahom, aplikáciou a vývojom máp; 

zostavovanie máp. 

kartogram – mapa, kt. vhodnými značkami znázorňuje rozličné javy, štatistické údaje zobrazeného 

územia. 



kartomantia – hádanie, veštenie z kariet. 

kartotéka – lístkovnica; zbierka lístkov, listov, karát s určitými údajmi, usporiadaná podľa abecedy, 

číslicových znakov ap. 

karubicín – [carubicinum] syn. karminomycín; 8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy--L-lyxo-

hexopyranozyl)-oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-1,6,8,11-tetrahydroxy-5,12-

naftacéndión, C26-H27NO10, Mr  513,52; antracyklínové antibiotikum s 

protinádorovým účinkom podobné daunorubicínu a doxorubicínu 

izolované z Actinomadura carminata (NSC-180024). 

Karubicín 

 

 

karumonam – kys. [2S-[2,3(Z)]]-[[2-[[(aminokarbonyl)oxy]metyl]4-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl]amino]-1-

(2-amino-4-tiazolyl)-2-oxoetyliden]amino]-oxy]-octová, 

C12H14N6O10S2, Mr 466,40; syntetické monocyklické -

laktámové (monobaktámové) antibiotikum (dvojsodná soľ, 

C12H12N6Na2O10S2 – AMA-1080
®
, Ro 172301

®
, Amasulin

®
). 

Karumonam 

karunkula →caruncula. 

karusel – 1. točovka so zvislou osou a vodorovnou upínacou platňou; 2. zariadenie na posúvanie 

modelov a rámov, príp. jadrovníkov na pracoviská po uzavretej dráhe; 3. okruţná kriţovatka. 

karvakrol – syn. izotymol, 2-metyl-5-(1-metyletyl)fenol; 2-p-cymenol, C10H14O, Mr 150,21; nachádza 

sa v oleji rôznych rastlín (majoránka, tymiáne, vňati kocúrnika obyčajného, saturejky 

záhradnej a i.); dezinficiens, anthelmintikum účinné proti nematódam, pouţíva sa aj 

v stomatol. a org. syntéze. 

   Karvakrol 

 

karvedilol – 1-(9H-karbazol-4-oxy)-3-[[2-(2-metoxyfenoxy)etyll]amino-2-propanol, C24H26-N2O4, Mr  

406,48; neselektívny -blokátor bez ISA. Má priamy vazodilatačný účinok podmienený 

sympatikolytickým účinkom na -receptory; biol. t0,5 je 6 – 8 

h. Pripravený r. 1979 – 85. 

Kavredilol 

 

Indikácie – artériová hypertenzia. 

Kontraindikácie – hypotenzia, šok, AV-blokáda vyššieho stupňa, asthma bronchiale, závaţnejšia 

srdcová nedostatočnosť, opatrnosť je ţiaduca pri cor pulmonale chron., chron. obštrukčnej 

kardiomypatii, bronchopulmonálnych chorobách, v gravidite a laktácii. 

Neţiaduce účinky – závraty, únava, bolesti hlavy, nauzea, vracanie, AV-blokáda, bradykardia, 

posturálna hypotenzia, bronchospazmus, zhoršenie klaudikačných ťaţkostí, maskovanie príznakov 

hypoglykémie u diabetikov. 

Interakcie – zvyšuje účinok iných antihypertenzív, inzulínu a perorálnych antidiabetík, zvyšuje 

plazmatickú koncentráciu digoxínu; jeho účinok zniţuje rifampicín; súčasná i. v. aplikácia verapamilu 

zvyšuje riziko hypotenzie, bradykardie a prevodových porúch. 



Dávkovanie – 25 mg raz/d, pri ťaţšej poruche funkcie pečene treba dávku zníţiť. 

Prípravky – BM-14190
®
, DQ-2466

®
, Dilatrend

®
.  

karvón – 2-metyl-5-(1-metyletenyl)-2-cyklohexen-1-ón, C10H14O, Mr 150,21; terpenický ketón, zloţka 

silice rasce, a kôpru; karminatívum, pouţíva sa v potravinárstve, pri výrobe likérov, 

karvakrolu, v parfumérii na výrobu mydiel a i. 

Karvón 

 

 

karyaster – skupina hviezdicovito usporiadaných chromozómov.  

karyo- – prvá časť zloţených slov z g. karyon jadro. 

karyodezma – [caryodesma] spojenie medzi jadrami a cytoplazmou. 

karyofylén – [caryophyllenum] 4,11,11-trimetyl-8-metylénbicyklo[7.2.0]undec-4-én, seskviterpenoid, 

nachádzajúci sa v mnohých esenciálnych olejoch. Nachádza sa napr. v klinčekovcovom oleji, najmä 

získanom zo stopiek a kvetov klinčekovca voňavého [Syzygium aromaticum (L.) Merrill & Perry 

(Jambrosa caryophylus Niedenzu; Eugenia caryophyllata Thunb.], Myrtaceae. Pouţíva sa vo 

voňavkárstve. 

 

 

 

       Karyofelén                Izokarfyolén 

karyogamia – [caryogamia] splývanie jadier pri niţších organizmoch; výsledný stav oplodňovacieho 

procesu. Pri vyšších organizmoch vzniká oplodnená vajcová bunka →zygota. 

karyogén – gén lokalizovaný v jadre; jadrový gén. 

karyogram – [caryogamma] zobrazenie všetkých chromozónmov ľudského organizmu, obyčajne 

získaných v priebehu mitózy jej zastavením. Diagramové znázornenie k. je idiogram. 

karyoid – jadrový ekvivalent v baktériách. 

karyokinéza – [caryokinesis] nepriame delenie buniek; →mitóza. 

karyoléma – [caryolemma] jadrová blana. 

karyológia – [caryologia] náuka zaoberajúca sa výskumom štruktúry a činnosti bunkového jadra. 

karyolymfa – [caryolympha] jadrová šťava, kt. okrem pevných častí jadra (sieťovitej štruktúry) vypĺňa 

jadro bunky. 

Karyolysus – rod prvokov, kt. paraziutujú v erytrocytoch stavovcov. Karyolysus laceratum – 

cudzopasí v krvi jašteríc. 

karyolýza – [caryolysis] rozpad jadra, napr. vplyvom rtg ţiarenia. Po k. obyčajne odumrie celá bunka. 

karyoméra – malá vypuklina v jadre po jadrovom delení, v kt. býva jeden chromozóm; karyomerit. 

karyomikrozóm – mikrozóm umiestený v jadre. 

karyomitóm – komplex chromozómov v interfáze; bielkovinová bazofilná časť jadra; jadrové sietivo. 

karyomitóza – delenie jadro v mitóze. 



karyooikon – vírus lokalizovaný v bunkovom jadre. 

karyoplast – bunka obsahujúca jadro; karyot. 

karyoplastín – súčasť jadra buniek zásaditej povahy. 

karyoplazma – [caryoplasma] ţivá hmota bunkových jadier; plazma bunkového jadra; jadrová plazma, 

nukleoplazma. 

karyorexia – [caryorrhexis] rozpad, drobenie jadra na časti ako fáza degenerácie jadra. 

karyosféra – [caryosphaera] časť jadra, v kt. sú uloţené chromozómy. 

karyot – [caryotum] bunka obsahujúca jadro; karyoplast. 

karyotéka – [caryotheca] zhustená karyoplazma na obvode jadra, oddeľujúca ho od cytoplazmy; 

jadrová blana. 

karyotín – [caryotinum] podstatná zloţka bunkového jadra predstavujúca bielkovinový komplex, klt. 

obsahuje DNA farbiteľnú jadrovými farbivami; chromatín. 

karyotropný – [karyo- + g. tropé obrat] charakterizovaný afinitou k jadrám buniek. 

karyotyp – 1. skupina jedincov s rovnakým počtom, veľkosťou a tvarom chromozómov a s rovnakou 

dedičnosťou; 2. počet chromozómov v jadre bunky organizmov daného typu; diploidná sada 

chromozómov. K. je druhovo špecifický. U človeka k. všetkých somatických buniek obsahuje 46 

chromozómov, z toho 44 autozómov (v 22 pároch) a 2 sú pohlavné chromozómy (gonozómy), X a Z. 

K. u ţeny je 46 XX, k. muţa 46 XY. Chromozómy sa dajú roztriediť podľa ich relat. dĺţky, uloţenia 

centroméry, času replikácie DNA v chromozóme a i. Tieto charakteristiky sa stanovujú obyčajne 

cytogenetickým vyšetrením v zastavenej mitóze. Diagramové znázornenie k. je idiogram. Zákl. k. je 

označenie pôvodnej chromozómovej sústavy danej systematickej jednotky.  Porucha k. je napr. pri 

Downovom sy. (trizómia 21), Klinefelterovom a Turnerovom sy. (→aberrationes chromosomales). 

Pri niwekt. Chorobách môţe ísť o zlomy, presuny a i. poškodenia jednotlivých chromozómov.  

karyozóm – 1. chromozóm; 2. špeciálna forma jadierka, resp. jadra. 

karzenid – [carzenidum] syn. kys. p-sulfamoylbenzoová, C7H7NO4S, Mr 201,19; metabolit 

homosulfanilamidu; inhibítor karboanhydrázy. 

Karzenid 

 

karzinofylín – syn. kardinofylín, protinárňdorové antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces 

sahachiroi. K. A – C50H58N5O18. 

 

 

 

 

Karzinofylín 

 

 

 

 



 

 

 

KAS – skr. angl. Katz Adjustment Scales, psychol.posudzovacie škály na výskumnormality. Kým 

väčšina psychometrických posudzovacích stupníc pouţíva negat. kritériá definície duševného 

zdravia (neprítomnosť klin. príznakov), KAS má nielen symptómové konštrukty, ale aj pozit. meranie 

adjustácie vrátane subjektívnych odpovedí o svojom zdraví a vzťahoch k sociálnemu prostrediu 

probandov. 

Kasabach, Haig – (1898 – 1943) amer. rádiolog armén. pôvodu, nar. v Turecku. Pôsobil na Columbia 

University v New Yorku. Podľa neho je nazvaný Kasabachov-Merrittovej sy. (→syndrómy). 

kasaidín – cassaidinum, 2-(dimetylamino)etylester kys. (dodekahydro-7,10-dihydroxy-1,-4b,8,8-

tetrametyl-2-(1H)-fenantrenylidénoctovej, C24H41NO4, 407,58; 

kardiotonický princíp izolovaný z kôry stromu Erythrophleum 

guineense G., Don., Leguminosae. 

Kasaidín 

 

kasaín – cassainum, 2-(dimetylamino)etylester kys. (dodekahydro-7b-hydroxy-1,4b,8,8-tetrametyl-

2-(1H)-fenantrenylidénoctovej, C24H39NO4, Mr 405,56; 

kardiotonický princíp izolovaný z kôry stromu Erythrophleum 

guineense G., Don., Leguminosae. 

Kasaín 

 

 

kasamín – cassaminum; metylester kys. 7-[2-[2-(dimetylamino)etoxy]-2-oxoetyliden]tetradekahydro-

1,4a,8-trimetyl-9-oxo-1-fenantrénkarboxylovej, C25H39NO5, Mr 

433,57; látka extrahovaná z dôry stromu Erythrophleum 

guineense G. Don., Leguminosae.  

Kasamín 

 

kasave – ker, z hľúz kt. sa vyrába múka mal. škrob, maniok (Manihot esculenta), exotická rastlina 

obsahujúca kyanidy a i. toxické látky; →kasavizmus. 

kasavizmus – angl. cassvuism, konzo, choroba vyvolaná nadmernou konzumáciou manioku (Manihot 

esculenta). Vyskytuje sa v chudobných oblastiach Afriky pri nadmernej konzumácii nedostatočne 

upravených koreňov manioku (→kasave). Prejavuje sa poruchou chôdze, ireverzibilnou spastickou 

paraparézou. 

Kashinova-Bekova choroba →Kašinova-Bekova choroba. 

kasia – tropický krík z čeľade cezalpínovitých; →Cassia. 

Kasimid
®
 – antiadrenergikum; →tolazolín. 

kasiterit – hnedý aţ čierny nerast, oxid ciničitý; cínovec. 

kaskáda – [franc. cascade vodopád] systém prekonávajúci veľký spád radom stupňov. 



kaskarilín – 3-(acetyloxy)-1-[2-(3-furanyl)-2-hydroxyetyl]dekahydro-5,6-dihydroxy-2,4,5-trimetyl-1-

naftalénkarboxaldehyd, C22H32O7, Mr 408,48; aromatická horčina 

izolovaná z kôry stromu Croton eluteria (L.) Sw. Euphorbiaceae. 

Kaskarilín 

 

 

Kaskay
®
 (Ayerst) – chlorid draselný. 

kaskóda – obvod, v kt. sa pouţívajú dva triódové systémy. 

Kaspar Hauserov komplex – [Kaspar Hauser záhadný mladík-nájdenec, kt. vyrastal v úplnej 

sociálnej izolácii] sy. sociálnej deprivácie. P. Wunderlich (1978) uvádza, ţe Kasper Hauser sa zjavil 

26. 6. 1828 sa vo veku asi 14 r. v Norimberku a zomrel 17. 12. 1833 v Ansbachu na bodné 

poranenie, kt. si sám privodil. Tajuplné okolnosti jeho zjavenia a smrti dali podnet k rôznym 

pokusom o objasnenie a romantickým mýtom. Záujem o K. Hausera vzbudil kriminalista Feuerbach 

(otec filozofa L. Feuerbacha), kt. ho navštívil v čase, keď bol schopný vysloviť niekoľko slov a jeho 

vývojové štádium zodpopvedalo max. 4-r. dieťaťu. Podľa Leonharda (1970) bol K. H. patol. 

podvodníkom typu husterika a paranoidnou osobnosťou. Podľa Hesseho moţno uvaţovať o 

temporálneho laloka s mentálnou retardáciou a to na základe epidermolysis bullosa kombinovanou 

s mikrocefáliou. 

kaspázy – akronym z angl. caspases, cysteinyl aspartate-specific proteinases, cysteínové aspartátovo 

špecifické proteinázy. Ide o proteolytické enzýmy, kt. štiepia polypeptidový reťazec medzi kys. 

asparágovou a akoukoľvek inou aminokyselinou. K. majú dôleţitú úlohu pri iniciácii →apoptózy 

buniek, pri zápalových reakciách (najmä v nervovom tkanive) a pri proteolytickej konverzii 

neaktívnych cytokínových prekurzorov. Takým je napt. pro-interleukín-18, kt. premieňa k.-1 (enzým 

konvertujúci IL-1b, ICE). Známych je 10 rôznych k., kt. sa označujú k.-1 aţ  k.-10. K-1, -4 a -5 sa 

zúčastňujú najmä na záaplovej odpúovedi, kým  k.-2, -3 a -10 výhradne na iniciácii apoptózy. 

,,Knockoutované“ myši, ktorým chýba gén pre  k.-1, nie sú schopné tvoriť IL-1, majú výrazne 

zníţené hodnoty IFN- -novému šoku vyvolanému 

lipopolysacharidom. Myšiam bez génu pre  k.-3 chýba schopnosť odstraňovať apoptózou 

poškodené neuróny, čo má za následok rôzne abnormality v mozgovom tkanive.  

K. sa syntetizujú vo forme enzýmovo inaktívnych prekurzorových proteínov. Ich premena na aktívnu 

formu sa uskutočňuje po kontakte receptora Fas s ligandom Fas, TNF- s jeho receptorom, 

pôsobením perforínov uvoľňovaných z cytotoxických T-lymfocytov a NK-buniek (to je podstata ich 

cytotoxického účinku) al. autoproteolýzou. Premena na aktívnu formu k. nastáva aj po kontakte s 

granzýmom B. Granzýmy (syn. fragmentíny) sú serínové proteázy nachádzajúce sa v granulách 

cytotoxických T-lymfocytoch a NK-bunkách. Výsledkom proteolytických reakcií katalyzovaných k. je 

prerušenie bunkového cyklu, likvidácia homeostázových a reparačných mechanizmov, iniciácia 

oddeľovania jednotlivých buniek od okolitého tkaniva, rozrušenie štruktúrnych súčastí buniek a 

označenie hynúcich buniek pre pohltenie makrofágmi. Aktivity k. reguluje niekoško prirodzených al. 

syntetických inhibítorov. 

kaspofungín – antimykotikum zo skupiny echinokandínov na parenterálnu th. invazívnej (systémovej) 

kandidózy a aspergilózy; apokluje sa i. v. Blokuje syntézu 1,3-D-glukánu, dôleţitého polysacharidu 

bunkovej steny mikroorganizmov (Cancidas
®
). 

kasta – [franc. caste, nem. Kaste, z port. casta čistá rasa, z l. castus mravne čistý, bezúhonný, 

posvätný] pomerne ostro vymedzená spoločenská skupina a zároveň inštitúcia zakladajúca osobitne 

rigidnú, výrazne linearizovanú formu usporiadania sociálnej štruktúry. Kastovníctvo je tradičný 



systém indickej spoločnosti, kt. korene sa dajú nájsť najmä v brahmanizme. Spoločenské vedy 

venujú kastovnej štruktúre spoločnosti pozornosť od 19. stor. v súvislosti so snahou presnejšie 

vymedziť rozdiel medzi triedou, stavmi a k. F. P. G. Quizot kladie pri vymedzení dôraz na dedičnosť 

sociálneho postavenia, jeho prenášanie medzi generáciami. J. S. Mill videl podstatu kastovníctva v 

príkrej nerovnosti práv a povinností príslušníkov jednotlivých k. Iní autori zdôrazňovali najmä 

vzájomnú izoláciu a separáciu rôznych k.  

Duch kastovníctva predpokladá prísne oddelenie a odmietanie čolen sprostredkovaných 

vzájomných kontaktov, ďalej dedičnú špecializáciu činnosti, ako aj jednozačnú sociálnu hierarchiu. 

Spoločnosť zloţená z k. nepripúšťa sobáše príslušníkov rôznych k., sociálny vzostup ani striedanie 

profesií. Kastovná spoločnosť sa preto pokladá, na rozdiel od triednej a čiastočne aj stavovskej 

spoločnosti za spoločnosť extrémne uzavretú. Bouglé zdôrazňuje náboţenskú dimenziu kastovného 

systému. Prílsušnosť k istej k. sa vysvetľuje zásluhami či vinou v predchádzajúcom ţivote, príp. 

zlepšenie údelu moţno očakávať aţ v nasledujúcom ţivote. 

Max Weber sa domnieva, ţe k. majú etnický základ a ţe ich pôvod je spojený s vojenskými výbojmi. 

Azda s výnimkou Indie moţno len zriedka nájsť k. tak ostro vyhranené. 

Duch kastovníctva nevymizol úplne ani v modernej spoločnosti. Ide o formovanie skupín ľudí 

rozlíšených vnúteným, odlišným systémom správania od iných ľudí (vnútená endogamia, rôzne 

zamestnania, obliekanie) bez moţnosti presunu do inej skupiny (na rozdiel od triedy al. vrstvy, kde 

je moţnosť vzostupu podľa schopností jedinca. Bouglé opisuje vo svojej štúdii z polovice 30. r. niekt. 

preţívajúce znaky kastovníctva. Pokladá za ne napr. medzigeneračné odovzdávanie profesií, nie na 

základe prianí a vlôh, ale podľa princípu príbuzenstva al. vo faktickej nerovnosti pred právom pri 

zásade formálnej rovnosti, kt. prakticky znevýhodňuje príslušníkov niţších vrstviev. Duch 

kastovníctva nachádz aj v preţívaní statusových symbo-lov, kt. uţívanie je zakázané všetkým 

nečlenom. Predsudok, podľa kt. len kontakt s čle-nom niţšej k. znečisťuje, sa prejavuje 

nejzreteľnejšie strachom z mezaliancie, kt. vedie príslušníkov niekt. profesií k endogamnému 

správaniu. Kategória ,,čistého“ a ,,nečistého“, kt. určujú spôsoby vystupovania a moţnosti kontaktu 

medzi členmi k. prezrádzajú inšpiráciu v náboţen-skej oblasti. Prakticky všetky črty kastovníctva sa 

v modernej spoločnosti vyskytujú pri správaní riadenom predsudkami rasizmu. Z profesných skupín 

vykazujú početné črty kastovného správania najmä lekári.Kastovné správanie je podmienené skôr 

pragmatickými záujmami uchovania výnimočného sociálneho statusu. 

kastanospermín – [castanosperminum] [1S-(,6,6,8,8)]-oktahydro-1,6,7,8-indolizíntetrol, 

C8H15NO4, Mr 189,21, polyhydroxyalkohol izolovaný zo semien austrálskeho 

stromu Castanospermum australe (Leguminosae). Inhibuje enzýmovú hydrolýzu 

glykozidov. 

Kastanospermín 

 

Kastleho-Meyerovo činidlo →fenolftaleín. 

Kastleho-Meyerov test  →testy. 

kastoreum – [l. castor bobor] aromatický exkrét bobra obyčajného, od staroveku do 19. stor. 

významný liek proti kŕčom, bolesti a horúčke (kvôli obsahu salicylátov?), ako aj abortívum. 

V súčasnosti sa popuţíva v parfumérii a potravinárstve. 

kastorový olej – [angl. castor oil] syn. ricínový olej, kt. sa pouţíval ako lacnejšia náhrada →kastorea. 

kastrácia – [castratio] chir. odstránenie pohlavných ţliaz (gonád – ooforektómiou, resp. ovarektómiou 

al. orchiektómiou) ich deštrukcia, napr. oţiarením, chybný sexuálny vývoj následkom infestácie 

parazitov v ranom období ţivota al. podviazanie ich vývodov (semenovodov al. vajíčkovodov) s 



nervami a cievami. Zapríčiňuje sterilitu a nedostatok pohlavných hormónov. Dôsledku kl. závisia od 

času, keď sa vykonala (pred pubertou má za následok poruchu vývoja sek. pohlavných znakov, 

eunuchoidizmus). K. v dospelosti nemusí znamenať pokles pohlavného pudu, niekedy sa pouţíva 

pri závaţných sexuálnych deviáciách. 

V ţivočíšnej výrobe sa pouţíva na zvýšenie úţitkovosti hospodárskych zvierat, napr. s cieľom zvýšiť 

prírastky na hmotnosti ošípaných al. mláďat býčkov. V rastlinnej výrobe sa pouţíva pri výrobe 

heterózneho osiva kukurice al. pri šľachtiteľskom procese. 

Psychická kastrácia – v etológii výraz pre jav, keď zviera, kt. uţ bolo sexuálne aktívne, je 

prinúptené vedľajšími (,,sociálnymi“) vplyvmi správať sa ako jedinec, kty. ešte nedosiahol sexuálnu 

zrelosť. Ide o potlačenie sexuálnej aktivity, kt. sa zasa vracia, akonáhle sa zviera zbaví vplyvov 

vonkajšej situácie. Napr. mladé jelenie samce, podriadené starým, hierarchicky vyššie stojacim 

samcom v stáde, nevyhľadáívajú v ruji kopuláciu. Samice rôznych druhov opíc – keď sa ocitnú v 

stáde cudzích opíc – sa nedostanú do ruje, a to kým nezískavjú pevne miesto v hierarchii stáda. 

kastračná fantázia – v psychoanalytickej teórii: 1. aktívna forma libidinózneho ničenia, napr. hračiek; 

2. pasívna vo forme úzkostí, kt. sa anticipujú rôzne témy úrazov, chorôb atď. 

kastračná úzkosť – komplex voči →Oidipovmu komplexu. V psychoanalýze ide o strach z kastrácie 

ako potlačenie sexuálnej túţby po matke a hostilite voči otcovi. Kastračný komplex umoţňuje aj 

identifikáciu s otcom. Nebezpečné erotické pocity voči matke sa tak prevádzajú do neškodného citu. 

Potlačenie Odipovho komplexu pôsobí, ţe superego prejde do záverečného vývoja. Podľa Freuda je 

superego dedičom muţského Oidipovho komplexu. Je to zábrana incestu a agresii. Obdobou k. ú. 

chlapcov u ţien je tzv. závidenie penisu (,,penis envy“); spoločne tvorí ,,kastračný komplex“. U 

dievčaťa ,,kastrácia“ iniciuje Oidipovu kastráciu oslabením katexie voči matke a vznikom katexie 

voči otcovi. Proti Oidipovej kastrácii (oslabením katexie voči matke) u chlapca, kde je Oidipov 

komplex, je u dievčat tendencia pretrvávať, aj keď prechádza tieţ rôznymi zmenami, a to vplyvom 

realistických bariér, kt. dievčaťu bránia uspokojiť sexuálnu túţbu voči otcovi. Nikdy však sa tak silne 

nepotláča ako u chlapa. Tieto rozdiely povahy Oidipovho a kastračnéhbo komplexu sú základom 

mnohých psychol. rozličností medzi obidvoma pohlaviami.  

kastrát – jedinec bez pohlavných ţliaz. 

kastrofrénia – nooklopia. 

kasugamycín – antibiotikum produkované baktériou Streptomyces kasugaensis, pôvodne vyvinuté na 

poľnohospodárske účely, neskôr pouţité v th. pseudomonádovej infekcie močových ciest človeka. 

kašeľ – [tussis] fyziol. obranný mechanizmus proti vniknutiu cudzieho telesa do dýchacích ciest. 

Prevalencia v populácii v závislosti od prevalencie fajčenia a mnoţstva znečistenín v ovzduší sa 

pohybuje od 5 do 40 %. K. vzniká ako reflexná odpoveď na podráţdenie zakončení n. vagus v 

tusigénnej zóne (sliznica hrtana, tracheobronchiálneho stromu – priedušnice a veľkých priedušiek, 

pohrudnica, paţerák, výstelka vonkajšieho zvukovodu a i.). V epiteli dýchacích ciest tvoria jemnú 

sieťovinu, z kt. vystupujú vetvičky končiace tesne pod jeho povrchom. Reflexný oblúk k. tvoria: 1. 

tusigénna zóna; 2. aferentné vlákna najmä senzitívne vlákna n. vagus; 3. centrum k. v blíz-kosti 

dychového centra; 4. eferentné vlákna do dýchacích svalov a svaloviny dýchacích ciest. 

K. sa dá vyvolať a sčasti aj potlačiť vôľovým úsilím. Zdravý človek kašle, len ak do dýchacích ciest 

náhodne vniknú tekuté al. tuhé súčasti potravy, príp. dráţdivé plyny. Samočistiacu funkciu a 

ochranu pred vdýchnutými znečisteniami z ovzdušia zabezpečuje mukociliárny klírens a aolveolové 

makrofágy. Zvýšenie tlaku v dýchacích cestách pri k. môţe mať aj nepriaznivé následky, najmä ak je 

silný a dlhšie trvajúci. Môţe poškodzovať dýchacie cesty a krvný obeh. Intenzívny kašeľ unavuje 

dýchacie svaly, ruší spánok, zhoršuje liečenie pooperačných rán. 



Zvýšený kašľový reflex je typický pre suchý neproduktívny k. so zníţeným prahom dráţ-divosti 

nervových zakončení v sliznici dýchacích ciest, nosovej dutiny, paţeráka a i. Citlivosť kašľového 

reflexu moţno objektivizovať pomocou kapsaicínového testu. 

K. pozostáva z týchto fáz: hlboké inspírium; uzavretie glottis, usilovný výdych, náhle otvo-renie 

glottis a prudký prúd vzduchu z dýchacích ciest do atmosféry sprevádzaný charakteris-tickými 

zvukovými fenoménmi. 

K. môţe byť suchý (neproduktívny), al. sa spája s expektoráciou (vlhký k.). Spútum môţe byť 

hlienové (mukoidné), hlienové s prímesou rôznych prachov, najčastejšie uhľového (čierne), 

hlienovo-hnisové (mukopurulentné), hnisové (purulentný), zmiešané s krvou (sangvinolentné, 

hemora-gické), farby hrdze al. šafranu, sputum croceum (typické pre krupóznu pneumóniu v štádiu 

červenej hepatizácie, hrdzavú farbu podmieňuje prímes zmenených erytroctov), spútum s fib-

rínovými zátkami al. vláknami (fibrínové odliatky bronchov), spútum podobné nalinovému ţelé, s 

nekrotickými nádorovými hmotami sfarbenými do ruţova prímesou krvi.) 

Z mikroskopických elementov spúta sú najdôleţitejšie baktérie, neutrofilné leukocyty a eozi-nofily a 

nádorové bunky. Prítomnosť eozinofilov svedčí o alergickom procese, napr. pri bronchiálnej astme 

al. pľúcnej eozinofílii. Pri baktériových zápaloch pľúc prevaţujú v spúte polynukleáry, pri vírusovom 

zápale mononukleáry. 

K. je dôleţitým príznakom ochorení respiračného systému (napr. chron. obštrukčná choroba pľúc, 

bronchiektázie, tbc). Môţe byť jediným al. najzávaţnejším príznakom, na kt. sa pacient sťaţuje, 

pričom fyzikálnym, funkčným a rtg vyšetrením sa nazistia patol. zmeny na hrudníku. Ak takýto kašeľ 

trvá dlhšie (> 3 týţd.) a pacient neuţíva inhibítory ACE, ide o tzv. sy. chron. k. (sy. dráţdivého k.). 



 

Neproduktívny k. však môţe pretrvávať niekoľko týţd. po vyliečení akút. zápalu horných dýchacích 

ciest a potom spontánne vymiznúť. Tento k. však moţno th. zvládnuť a netreba čakať na jeho 

spontánne vymiznutie. 

Z klin. hľadiska je dôleţité zistiť príčinu k. a špecifickou th. ho odstrániť (kauzálna th.) al. aspoň 

rozhodnúť, či k. potlačiť al. podporiť expektoráciu (symptomatická th.).  

K. môţu vyvolať a udrţovať rôzne dráţdivé a toxické látky v znečistenom ovzduší, na praco-viskách 

a v bydliskách. K. fajčiarov je najčastejším prejavom chron. bronchitídy. K. môţe byť prvým 

príznakom závaţných ochorení, ako sú: 

• Akút. katary horných dýchacích ciest – k. je spočiatku dráţdivý, po niekoľkých d sa stáva 

produktívny, spútum býva aj hnisové, vymizne v priebehu 2 – 3 týţd, niekedy (najmä pri katare 

vírusového pôvodu) môţe pretrvávať aj dlhšie.  

• Syndróm zatekania hlienu do nosohltana – niekedy sa ho podarí objektivizovať pri rinitíde pri ORL 

vyšetrení. Jehopríčinou môţe byť hypertrofia krčných mandlí, mäkkého podnebia a uvu-ly, nosové 

polypy. Sínusitída je príčinou sy. v 30 %, keď je k. neproduktívny, pri produktív-nom k. (min 30 ml 

spúta/d) aţ v 60 % prípadov. Niekedy sa dg. sy. stanoví aţ na základe odpovede na th.  

• Chron. zápaly horných dýchacích ciest – spájajú sa prevaţne s k. bez expektorácie al. s min. 

expektoráciou, nepríjemnými pocitmi sucha a škriabania v nosohltane. 

• Chron. bronchitída – je charakterizovaná dlho trvajúcim kašľom s expektoranciou, kt. intenzita a 

objem spúta môţu byť rôzne.  

• Asthma bronchiale – expektorácia malého objemu väzkého spúta býva prejavom ústupu 

astmatického záchvatu. K. však môţe vystupovať ako ,,kašľový ekvivalent astmy“ (záchvaty 

suchého k., obvykle v noci, bez typického záchvatu dýchavice) al. je vedúcim príznakom a typické 

príznaky astmy sú menej vyznačené. Dg. moţno potvrdiť spirometrickým vyšetrením s podaním 

bronchodilatancií, komplexným alergologickým vyšetrením a u osôb bez funkčného a klin. nálezu 

(okrem k.) aj bronchoprovokačným testom.  

• Bronchiektázie – k. s veľkou a trvalou hnisovou expektoráciou, zväčšujúci sa v určitej polohe.  

• Cudzie teleso – dráţdivý k., aţ laryngospazmus. 

• Obrna laryngu – typický dvojtónový zvuk k. (býva aj pri detskej lymfadenopatii). 

• Záškrt – hrtanový, štekavý k. 

• Čierny kašeľ – typický je konvulzívny k. s kikiríkavým inspíriom. 

• Bronchogénny karcinóm – dráţdivý k., niekedy s vykašľávaním spúta s prímesou krvi. 

• Zápaly pľúc – typické hrdzavé spútum je v súčasnosti uţ výnimkou, malá prímes krvi je častá. 

• Absces pľúc – v priebehu zápalu pľúc nastane náhla masívna expektorácia hnisového spúta, príp. 

zapáchajúceho; veľmi nepríjemný je sladkastý, hnilobný zápach spúta pri pľúcnej gangréne. 

• Tbc pľúc – necharakteristický k., hemoptýzy sú dnes zriedkavejšie. 

• Akút. pleuritída – k. je suchý, dráţdivý, spojený s bolesťou, vyvoláva ho hlbšie inspírium, keď 

prechádza suchý zápal pohrudnice do exsudatívnej pleuritídy, kašeľ sa zmierni. 

• Spontánny pneumotorax – dráţdivý k. s prudkou bolesťou a akút. dýchavicou  

• Embólia pľúcnice – vykašľávanie krvi s bolesťou na hrudníku sprevádza len pľúcne infarkty 

väčšieho rozsahu.ou bolesťou a často s pocitom dýchavice. 



 

• Mediastinálne a pleurálne nádory – suchý, dráţdivý k., niekedy veľmi úporný. Ak nádor prerastá do 

veľkých dýchacích ciest, môţe mať k. stridorózny charakter. 

• Gastroezofágový reflux – dg. nie je problémom, ak sú prítomné príznaky zo strany horného úseku 

GIT (kyslý pocit v ústach, regurgitácia, pálenie záhy, zachrípnutie). Dg. problémom býva tzv. tichý 

reflux, kt. dg. si vyţaduje špeciálne vyšetrenia (báriová ezofágografia a 24-h ezofágovú pH-metriu). 

Súčasťou antirefluxnej th. je zníţenie hmotnosti, vysokobielkovinová a nízkolipidová diéta, elimináca 

tekutín a potravy s nízkym pH, zvýšená poloha hlavy počas spánku, abstinencia fajčenia a kávy. 

Proti k. sa osvedčujú H2-antihistaminiká, príp. inhibítorov protónovej pumpy a prokinetík. Zlepšenie 

k. nastáva aţ po niekoľkotýţd. th. Pri neúspechu tejto th. prichádza doúvahy chir. th. 

(laparoskopická fundoplikácia). 

• K. u kardiakov – pokašľávanie pri kardiálnej astme a najmä pľúcnom edéme, spútum je riedke, 

spenené, naruţovené. U pacientov s mitrálnou stenózou je typický (dráţdivý, príp. s trochou krvi) pri 

telesnej námahe – znamená vţdy ťaţší stupeň stenózy. 

• K. neurotikov – často sa opakujúce pokašľávanie, s charakterom tiku (podobného typu ako u niekt. 

rečníkov); pacienti pritom udávajú rôzne pestré pocity v dýchacích cestách.) 

• K. ako neţiaduci účinok liekov – napr. inhibítorov ACE. 

K. môţu vyvolať a udrţovať rôzne dráţdivé a toxické látky v znečistenom ovzduší, na pracovisdkách 

a v bydliskách. K. fajčiarov je najčastejším prejavom chron. bronchitídy. 

Ku komplikáciám k. patria: 1. tusigénna synkopa (z blokády ţilového návratu k srdcu nastane 

prechodný pokles prietok krvi mozgom); 2. vracanie (z prudkej kontrakcie brušných svalov); 3. 

pneumotorax, resp. pneumomediastinum pri bulóznych zmenách v pľúcach; 4. fraktúry rebier (napr. 

pri osteoporóze); 5. bolesti svalov pri úpornom k. 

Chron. k. významne ovplyvňuje kvalitu ţivota pacienta. Často sa v dôsledku chron. k. pacien-ti 

sťaţujú na nespavosť, vyčerpanie, podráţdenosť, inkontinenciu, zhoršenú pracovnú výkon-nosť a 

rôzne sociálne problémy (sťaţenie spoločenských aktivít). 

Následkom opakovaných veľkých tlakových zmien v hrudníku a dýchacích cestách môţe k. vyvolať 

aj hrubšie štruktúrne zmeny v pľúcach. 

Dg. – dôleţitá je anamnéza; ak k. vznikol náhle a je dráţdivý, pacient ho hlási sám, chron. k. si 

niekedy pacient nemusí ani uvedomovať a treba sa naň cielene pýtať. Dôleţitý je začiatok, trvanie k. 

a okolností, za kt. sa dostavuje, kedy je maximálny, čo ho uľahčuje, s akými prí-znakmi sa spája; či 

je expektorácia ľahká al. sťaţená, aká je konzistencia spúta (riedke, väzké), aký je jeho vzhľad 

(hlienový, hlienovohnisový, hnisová, s prímesou krvi al. celé krvavé), aké je mnoţstvo spúta. 

Th. kašľa – pri akút. ochoreniach sa k. lieči antitusikami len vtedy, ak je veľmi dráţdivý, vyvoláva 

veľké bolesti al. príliš ruší spánok. Obvykle sa podávajú len niekoľko d, kým sa nezjaví expektorácia.  

Keď je príčinou sy. zatekania hlienu do nosohltana nealergická al. vírusová rinitída, osvedčuje sa 

kombinácia prvej generácie antihistaminík (anticholínergický účinok) a dekongestív. Alternatívou sú 

intranazálne kortikoidy a ipratrópiumbromid. Pri alergickej rinitíde sú účinné intranazálne kortikoidy a 

kromoglykáty. Nová generácia antihistaminík je oveľa účinnejšia ako pri nealergických rinitídach. 

Ipratrópiumbromid priaznivo pôsobí pri vazomotorickej rinitíde.  

Záchvaty k. u astmatikov sa liečia antiastmatikami, nie antitusikami. Prechodné zlepšenie k. 

2-mimetikách, účinný je aj nedokronil sodný. Najlepšie skúsenosti sú však 

s orálnymi al. inhalačnými kortikoidmi. Pri chron. sínusitíde treba aspoň 3 týţd. podávať antibiotiká 

proti Haemophilus influenzae a Streptococcus pneumoniae s prvou generáciou antihistaminík a 

dekongescenciá. Pri chron. bronchitíde je najdôleţitejšie prestať fajčiť a zamedziť dýchaniu 



 

dráţdivých plynov a prchavých látok. Osvedčuje sa antitusický účinok ipratrópiumbromidu (pp. 

obmedzenie sekrécie hlienu). 

Keď sa po vyčerpaní všetkých dg. moţností nepodarí zistiť príčinu kašľa, ide o idiopatický k. V 

takomto prípade zostáva len symptomatická antitusická th. Pri chron. k. sa predpisujú antitusiká len 

v období zhoršenia. Pri úpornom kašli sprevádzajúcom malígne ochorenia neváhame s podávaním 

morfia. Dávky, kt. sú v sirupoch a mixtúrach proti k., sú neúčinné. Z periférne účinkujúcich antitusík 

má najsilnejší účinok inhalácia lignokaínu, jej účinok však trvá len 30 min. Treba dbať na dostatočný 

prívod tekutín a primeranú teplotu a vlhkosť miestnosti. Nevyhnutná je abstitnencia fajčenia. Treba 

vylúčiť studené nápoje. Expektorácia sa podporuje expektoranciami. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prehľad antitusík 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Aloklamid    Drotebanol   Kodeín N-oxid 

Amicibón    Eprazinón   Kodeínsulfát 

Benproperín    Etyldibután   Levopropoxyfén 

Benzonatát    Etylmorfín   Morklofón 

Bibenzóniumbromid   Folkodín    Narceín 

Bromoform    Fominobén   Normetadón 

Butamirát    Gvajapát   Noskapín 

Butetamát    Hydrokodón   Oxeladín 

Cyklexanón    Chlofedianol   Oxolamín 

Dextrometorfán   Izoaminil   Pikoperín 

Dibunát sodný    Karamifénetándisulfonát  Pipazetát 

Dihydrokodeín    Karbetapentán   Piperidión 

Dihydrokodeinónenolacetát  Klobutinol   Prenoxdiazínhydrochlorid 

Dimemorfán    Kloperastín   Racemetorfán 

Dimetoxanát    Kodeín    Taziprinónhydrochlorid 

-difenyl-2-iperidínpropanol  Kodeínfosfát   Tipepidín 

Dropropizín    Kodeínmetylbromid  Zipeprol 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Patrí k nim ipekakuána, jodid draselný, benzoan sodný, chlorid amónny, sirupy, pektorálne čajoviny. 

Ich účinok je nepresvedčivý, ordinujú sa často z rozpakov al. na priania pacientov, kt. ich po čase 

prestávajú uţívať. Účinnejšie sú →mukolytiká. 

Priaznivý expektoračný účinok majú inhalácie (vodné hmly aplikované nebulizátormi, s príp. 

prídavkom rôznych silíc, solí a liekov), najmä aerosólové inhalkácie al. instilácie niekt. mukolytík 

vrátane enzýmov (trypsín, deoxyribonukleáza ap.) a detergencií. 

Nedostatok kašľa – môţe byť vyvolaný neschopnosťou kašľať a odkašľať. Pri ťaţkých, ţivot 

ohrozujúcich stavoch so zaplnením dýchacích ciest sekrétom, kt. sa nedá expektorovať, treba 

odstrániť hlien odsávaním, príp. z tracheostómy. Pri bronchiolitíde sa takéto odsatie spája 

s okamţitou úľavou a priaznivým obratom priebehu ochorenia. Niekedy moţno odsávanie nahradiť 

umelo vyvolaným kašľom porístrojom, kt. zvyšuje inspiračné rozvinutie pľúc a potom prudko zníţi 

tlak v dýchacích cestách. V menej naliehavých stavoch, a ak pacient spolupracuje, má byť nácvik 

kašľa súčasťou rehabilitácie (nácvik hlbokého inspíria, uzavretie glottis a potom prudkého 

vydýchnutia). Expektoráciu moţno niekedy uľahčiť polohovaním pacienta (bronchiektázie). 

Kašinov-Bekov syndróm – [Kašin, Nikolaj I., 1825 – 1872; Bek, E., 1865 – 1915, rus. lekári] – syn. 

urovská choroba, generalizovaná osteoartróza, kt. sa začína obyčajne v detstve, vyskytuje sa 

v niekt. oblastiach Ázie; za pôvodcu sa pokladá Fusarium sporotrichiella (huba napádajúca obilie), 

nie je vylúčený ani endemický nadbytok ţeleza v potrave →syndrómy. 

kat →drogy. 



 

KAT 256
®
 – antitusikum; →klobutinol. 

katabatizmus – samovraţda utopením. 

katabáza – [catabasis] ústup príznakov choroby; op. anabáza. 

katabióza – [catabiosis] obmedzenie metabolizmu, zníţenie metabolickej činnosti buniek. 

katabolická represia – mechanizmus gen. regulácie syntézy enzýmov pri baktériách. Vysoká 

koncentrácia jedného al. viacerých dôleţitých katabolitov pri tejto regulácii určuje intenzitu prepisu 

gen. informácie. Ide o potlačenie syntézy indukovateľného enzýmu aj v prítomnosti induktora. 

Príkladom je potlačenie syntézy-galaktozidázy v E. coli v prítomnosti glukózy a laktózy. Tento 

enzým je indukovaný laktózozu len v neprítomnosti glukózy. 

katabolický aktivačný proteín – angl. catabolic activating protein, CAP, pozit. regulačný enzým, kt. 

po utvorení komplexu s cAMP (induktor) väzbou na promotor vyvoláva transkripciu operónu. 

katabolizmus – [catabolismus] metabolický dej s prevahou rozkladu; op. →anabolizmus; 

→metabolizmus.  

katadikrotizmus – [catadicrotismus] anomália pulzu, prítomnosť dvoch prídavných vĺn al. zárezov na 

zostupnej časti záznamu pulzovej vlny. 

Katadolon
®
 (Degussa) – analgetikum; maleát →flupirtínu. 

katafázia – [cataphasia] porucha reči, trvalé al. opakované pouţívanie rovnakých slov al. viet; 

vyskytuje sa u katatonikov. 

katafora – [cataphora] kvantit. porucha vedomia typu somnolencie prerušovanej obdobiami jasného 

vedomia. 

kataforéza – [cataphoresis] nabitých častíc smerom k negatívnemu pólu (katóde) pri elektroforéze.  

katafória – [cataforia] katofória, permamentné stočenie zrakových osí obidvoch očí nadol po 

ofstránení splývavých zrakových podnetov. 

katafrénia – názov bazilejského psychiatra Austregeuilla (1925) pre psychózu so zmä-tenosťou, 

motorickými poruchami a periodickým priebehom; stav medzi mániodepresivitou a schizofréniou. 

katafylaxia – [cataphylaxia] zníţenie obranyschopnosti organizmu. 

katagenéza – [catagenesis] 1. involúcia, regresia, spätný vývoj; 2. psychol. vyvolanie somatických 

porúch vplyvom konfliktných emočných záţitkov; príznaky majú najprv symbolický charakter, neskôr 

prebiehajú ako choroba podľa vlastných zákonitostí (Lopez Ibor a Spiegelberg, 1965). 

Kataguchiho-Rorschachov test →testy. 

katakleizia – [catacleisis] uzavretie očných štrbín pre zrasty mihalníc al. blefarospazmus. 

katakrocia – [catacrotia] anomália pulzu, nepravidelný priebeh zostupnej časti záznamu pulzovej vlny.  

kataláza – enzým katalyzujúci reakcie rozkladajúce peroxid vodíka na vodík a kyslík. K. je značne 

rozšírená v ţivočíchoch, rastlinách, baktériách a hubách. Na komerčné účely sa získava zo 

zvieracej pečene, baktérií (Micrococcus lysodeikticus) a húb (Aspergillus niger). K. pozostáva zo 4 

tetrahedrálne usporiadaných podjednotiek s Mr ~ 240 000. Kaţdú podjednotku tvorí jednoduchý 

polypeptidový reťazec spojený s jednoduchou prostetickou skupinou, feriprotoporfyrínom IX. V 

kombinácii s glukózaoxidázou sa pouţíva na ochranu potravín pred oxidáciou, konzerváciu mlieka a 

syrov (Caperase
®
, Equilase

®
, Optidase

®
). 

katalepsia – [catalepsia] syn. flexibilitas cerea, celosvalová rigidita bez ohľadu na príčinu; 1. meravé, 

strnulé drţanie tela, nekoordinované udrţovanie polôh, postavenia pri org. postihnutí CNS; 2. 



 

chorobná stuhnutosť svalov pri hypnóze, hystérii ap. K. sa pokladá za vysoký stupeň sugestibility a 

zahrňuje aj echopraxiu, echolaliu, povelový automatizmus, afóniu (Hippokrates), anaudiu 

(Antigenes), aprehenziu, opresiu ap. (Coelius Aurelianus), kataleptické halucinácie a Rosenthalov 

sy. V 17. stor. sa hovorilo o katokle, katozizme, kongelácii. Obraz k. sa dá vyvolať vnútrokomorovou 

inj. bulbokapnínu (Baruk a DeJong, 1930, 1945), diizopropylifluorofosfátu (blokátora cholínesterázy), 

morfínu, prostaglandínu al. elekt. koaguláciou oblastí na báze mozgového kmeňa. Bloom (1976) a 

Jacket a Marks (1976) vyvolal k. potkanov intraventrikulárnou inj. endorfínov. 

katalexia – [catalexia] porucha čítania  charakterizovaná sklonom k opätovnému čítaniu slov a viet. 

Kata-Lipid
®
 (IBI) – antihyperlipoproteinemikum; →-benzalbutyramid. 

katalóg – 1. systematický zoznam (súpis) predmetov, kníh, obrazov ap. zostavený podľa rozlič-ných 

hľadísk (abecedný, vecný, menný) a spôsobu spracovania (lístkový, kniţný), pričom obsahuje aj 

určité zákl. údaje týkajúce sa katalogizovaného predmetu; 2. obrázkový cenník. 

katalógový záujmový test →testy. 

Katalogtest →testy. 

katalpa obyčajná – [Catalpa bignoinoides] dvojklíčnolistá stromovitá rastlina z čeľade bignóniovitých 

(Bignoniaceae) s protostojnými listami. Plodom je dlhá valcovitá tobolka. Nezrelé plody obsahujú 

→katalpozid. 

katalpín →katalpozid. 

katalpozid –  catalposidum, syn. katalpín; C22H26O12, Mr 482,45; látka z nezrelých plodov katalpy 

obyčajnej (bignoniovité) Catalpa bignoinoides Walt al. C. ovata G. Donn. 

(Bignoniaceae). 

Katalpozid 

 

 

 

 

 

 

katalýza – [catalysis] urýchlenie chem. reakcií pôsobením →katalyzátora.  

Fázovo-kontrastná katalýza – chem. katalytický postup uskutočňovania reakcií medzi látkami, kt. 

sa nachádzajú v heterogénnej fáze – čiastočne vo vodnej a čiastočne v organickej. Výhodou tohto 

postupu je, ţe nevyţaduje bezvodé rozpúšťadlá. Mnohé reakcie sa ním urýchľujú, zjednodušujú, 

zvyšuje sa ich selektivita a dosahujú sa vyššie výťaţky. Reakcie sa uskutočňujú vo vodno-

organických dvojfázových systémoch v prítomnosti katalyzátora (najčastejšie amóniové al. 

fosfóniové soli). Pouţíva sa v org. syntéze na preparatívne a technologické účely. 

katalyzátor – látka urýchľujúca v malom mnoţstve rýchlosť chem. reakcií, sama sa však neviaţe v 

produkte; →enzýmy. 

kataménia – [catamenia] menštruačné krvácanie (obsol.).  

katamnéza – [catamnesis] opis choroby po jej ukončení, pozorovanie pacienta v ďalšom ţivote; 

lekárske vyšetrenie a kontrola odznelej poruchy; sledovanie prepustených pacientov. 

katamorfizmus – premena hornín vyvolaná atmosferíliami a organizmami pri zemskom povrchu. 



 

katanoéza – Heverochov výraz pre všeobecnú schopnosť dorozumievania. 

katapazma – [catapasma] prášok na zasýpavanie poraneného povrchu. 

kataplázia – [cataplasia] regresia, malá diferenciácia buniek s návratom k predchádzajúcemu 

vývojového štádiu organizmu. 

kataplazma – [cataplasma] cestovitý, kašovitý obklad. K. sa pripravuje z práškovaných drog, teplej 

vodu al. mlieka. Plní sa do plátených vrecúšok a prikladá teplý na telo ako obklad. Hromadne sa 

vyrába Aphlox
®
, obahujúci kys. boritú, salicylovú, metylsalicylát, jód, bielu hlinku, jodid draselný, 

monoglycerid, glycerín a vodu v konzervovanej plechovke. Má antiflogistický účinok. 

kataplexia (Henneberg) – [cataplexia] náhla, krátkodobá strata svalového tonusu s neschop-nosťou 

aktívneho pohybu vyvolaná prudkou emóciou so zachovaným vedomím. K. prvý opísal Gelinau 

(1880). Úplný záchvat k. charakterizuje astázia, pád (resp. zosunutie na zem) bez straty vedomia, 

mihalnice sa zatvárajú, čeľusť, hlava i končatiny klesajú, indivíduum padá na zem, nemôţe sa 

pohnúť ani hovoriť. Stav trvá 1 – 2 h. Vyvolávajú ho emotívne výkyvy (afekty, ako radosť, smiech 

ap.). Niekt. pacienti udávajú, ţe pred záchvatom mávajú pocit akoby im telom prešla elekt. iskra al. 

blesk. Častá je diplopia, slabosť, mravenčenie, napínanie v končatinách, pulzujúce šelesty a i. 

nepríjemné senzácie v hlave, pocit stúpajúceho tepla, zovretia. Len zriedka má pacient tú istú 

senzáciu vo forme akejsi aury. 

Čiastočná porucha zobúdzania – parahypnotická k. (cataplexia parahypnotica), je strata 

svalového tonusu pri náhlom prebudení. Postihnutý sa po prebudení nemôţe pohnúť, a len o 

niekoľko min sa mu vráti schopnosť pohybu, začínajúc dolnými končatinami. Ide pp. o 

nerovnomerné rozšírenie excitačných procesov v mozgovej kôre, pričom útlmové procesy 

pretrvávajú v motorickej oblasti dlhšie; →bdelosť; →spánok. 

Katapyrin
®
 (Endopharm) – diuretikum; →aminometradín. 

katar – [catarrhus] zápal sliznice s tvorbou serózneho exsudátu. Typický je pri katarálnej rinitíde a 

enteritíde, kde v exsudáte býva značná prímes hlienu. Sliznica je začervenená, zamatovo zdurená 

edémom strómy. V stróme sú značne rozšírené kapiláry a infiltrácia prevaţne z polynukleárov. Pri k. 

vírusového pôvodu býva leukodiapedéza malá a infiltrácia prevaţne z malých mononukleárov. Pri 

baktériových k. býva väčší únik polymorfonukleárov aj na povrch a zápal sa tak mení na katarálne 

hnisový. Početné epitélie povrchového epitelu deskvamujú, takţe miestami nastáva aţ obnaţenie 

bazálnej membrány. Vznikajú drobné povrchové defekty katarálne vriediky. Lymfatické tkanivo 

sliznice, najmä v čreve, býva silne zdurené a makroskopicky sa javia ako drobné bodkovité útavary 

(folikulárny katar). Epitel deskvamuje najmä nad zväčšenými folikulami a tvorí folikulárne vriediky. 

K. sa hojí postupným ubývaním hyperémie, exsudácie (hypersekrécie hlienu) a postupným 

nahradzovaním strateného epitelu regeneráciou z okolitých zyvškov epitelu. Pri pomalšom priebehu 

sa uplatňuje aj proliferácia. Chron. zápalové dráţdenie sliznice udrţuje nielen trvalú exsudáciu na 

povrch, ale pod epitelom proliferuje väzivo, príp. aj epitel a celá sliznica zhrubne, vzniká 

hypertrofický katar (napr. hypertrofická katarálna urocystitída, chron. rinitída, pri kt. býva sliznica aţ 

polypózne hypertrofická). Tam, kde to anatomické pomery dovoľujú, postihuje zápalová proliferácia 

aj podsliznicové štruktúry, napr. v ţlčníku aj subserózne väzivo (intersticiálny produktívny zápal).  

Po upokojovení zápalu sa novotvorené väzivo zmrašťuje, kolagenizuje al. sa mení na jazvovité, čím 

sliznica nadobúda belavú farbu. Zmraštenie interstícia a sprievodné povrchové procesy vyúsťujú do 

atrofie sliznice (atrofický k., napr. atrofická rinitída). Celá oblasť tkaniva al. orgánu sa tak môţe 

zmenšiť a retrahovať, napr. cholecystitis retrahens. Tu sa však uţ stiera rozdiel medzi povrchovým a 

intersticiálnym zápalom; →zápal. 



 

katarakta – [cataracta] sivý zákal, strata priehľadnosti šošovky. Delia sa na: 1. vrodené (sú 

stacionárne); 2. získané (spravidla komplikované), vznikajúce v súvislosti so starnutím, následkom 

chorobných procesov a exogénnych vplyvov, vrátane úrazov (traumatické c.). 

Na vzniku k. sa môţu podieľať viaceré fyz. a chem. faktory. Z fyz. faktorov je to mechanické 

poškodenie puzdra pri perforačných poraneniach, ionizujúce i neionizujúce, napr. infačervené 

ţiarenie, zasiahnutie bleskom, resp. elekt. prúdom vysokého napätia, zmeny osmotického tlaku 

komorového moku). K chem. faktorom patria zmeny pH, napr. pri zápalových procesoch uvey, 

poleptania oka kys. al. zásadami, pôsobenie rozličných cytotoxických jedov, org. rozpúšťadiel (napr. 

dinitrobenzol, petrolej ap.). C. môţe vznikať pri poruchách hospodárenia organizmu s vápnikom 

(hypoparatyreoidizmus) a diabetes mellitus. Z ďalších vplyvov ešte vnútri maternice sú to niekt. 

vírusové infekcie matky (napr. rubeola), uţívanie niekt. antibiotík (streptomycín a i.). Významné 

môţu byť aj genetické faktory. 

Po mechanickom poškodení puzdra s prekniknutím komorového moku do šošovky vzniká c. 

v priebehu niekoľkých h aţ d. po poranení; šošovka silne napučiava a rýchlo sa skalí. Následkom 

pôsobenia toxínu počas vnútromaternicového vývoja vzniká k. obyčajne bilaterálne a ak ide o 

prechodné pôsobenie, ďalšie vlákna šošovky sa tvoria opäť číre a vzniká k. perinuclearis. Pôsobenie 

viacerých faktorov al. sukcesívne pôsobenie subkritických vplyvov (napr. ionizujúceho al. 

infračerveného ţiarenia) vyvoláva tzv. komplikované typy k. K. najčastejšie vzniká následkom 

iridocyklitídy, po pôsobení ionizujúceho ţiarenia (rtg. th.).  

Zákal sa začína vţdy v mieste najintenzívnejšej resorpcie (najčastejšie v centre zadného kortexu 

šošovky) a pomaly sa šíri do plochy. Podľa tvaru sa nazýva cataracta corticalis posterior scutellaris 

(miskovitá katarakta). Osobitný typ komplikovanej k. vzniká po dlhodobom pôsobení sčítaním dávok 

infračerveného svetla, napr. u sklárov (sklárska katarakta) a pracovníkov pri vysokej peci. Okrem 

zmien zadného kortexu sa tu zisťujú aj zmeny predného kortexu, kt. sa hoblinovito odlučuje. 

Skalená šošovka absorbuje svetelné lúče a bráni vstupu svetla do oka podobne ako mliečne sklo. 

Nejde o pravú slepotu s postihnutím sietnice a poruchu farbocitu. Zapríčiňuje však značný pokles 

kvality videnia a v prípade obojstranného postihnutia aj obmedzenie moţnosti orientácie v priestore, 

a tým pohybu; hovorí sa o praktickej slepote. 

Ţiarová k. bola chorobou z povolania. Vyskytovala sa napr. u fúkačov skla primitívne vybavených 

sklární, výnimočne u zlievačov, tavičov a valciarov, avšak aţ po > 10-r. expozícii. U zváračov 

nevzniká; za katarogénne sa pokladá infračervené svetlo vo vlnovom pásme 1200 – 1600 nm. 

Ţiarovú k. charakterizuje: 1. solúcia lamely predného puzdra; 2. nukleárny zákal hnedavočervenavej 

farby (typu cataracta rubra); 3. miskovitý zákal okolo zadného pólu (typu cataracta scutellaris); 4. 

jemne meridionálne zákaly v subkapsulárnych i hlbších vrstvách predného i zadného kortexu. Dfdg. 

prichádza do úvahy senilná solúcia lamely predného puzdra. 

Obr. 1. Vrodené formy katarakty. 1 – cataracta totalis; 2 –cataracta 

zonularis; 3 – cataracta centralis; 4 – cataracta polaris; 5 – cataracta 

pyramidalis 

 

Obr. 2. Získané formy katarakty. 1 – cataracta corticalis posterior 

(miskovitá katarakta); 2 a 3 – cataracta senilis nuclearis; 4 – 

cataracta corticonuclearis 

 



 

Dg. katarakty – zakladá sa na zistení a lokalizácii zákalov v šošovke pouţitím fokálneho svetla 

sústredeného na oko z boku; na čiernom podklade zrenice sa zjavia sivé trojuholníkové zákaly na 

periférii al. sivý terč v centre. Podrobnejšie sa k. vyšetruje pomocou štrbinovej lampy 

a biomikroskopom. Dg. sa potvrdzuje presvietením oka oftalmologickým zrkadielkom: na červenom 

reflexe očného pozadia sa zákaly znázornia ako čierne útvary. Vyšetruje sa centrálny aj periférny 

vízus, farbocit a očné pozadie oftalmoskopom (pokiaľ je vidieť na pozadie). Vţdy treba Schiötzovým 

tonometrom zmerať vnútroočný tlak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Vývoj senilnej katarakty. a –  c. senilis corticalis incipiens; b – c. corticalis progrediens; c – c. 

corticalis fere matura; d – c. senilis nuclearis incipiens; e – c. nuclearis; f – c. corticalis (corticomedularis) 

matura; c. hypermatura (c. Morgagni)(podľa Oláha a kol., 1992) 

Th. katarakty – spočíva v mikrochir. odstránení skalenej šošovky (extractio cataractae). Zlepšenie 

stavu sa dá očakávať pri zachovaní funkcie sietnice a zrakového nervu.  

Indikácie na operáciu u dospelých je kritický pokles ostrosti zraku. Pri traumatickej a kompli-kovanej 

c. sa má operovať čo najskôr, aby sa obnovilo binokulárne videnie aj pred poklesom vízu na kritické 

hodnoty. Pri senilnej k. je kritériom pokles vízu na horšie vidiacom oku na úroveň 0,1 – 0,2, t. j. 5/50 

– 5/30, resp. 6/60 – 6/36 vízu. 

U detí s vrodenou obojstrannou k. sa má operácia jedného oka vykonať okolo 3. mes. a druhé oka o 

14 d po nej. Pri perinukleárnej k. sa operuje v predškolskom veku. Ak sú hodnoty ostrosti zraku 

vyhovujúce, od operácie sa však upúšťa. U dospelých sa k. extrahuje v miestnej instilačnej 

anestézii, kombinovanej so zvodovou retrobulbárnou anestéziou (2 % mezokaín) 

a neuroleptanalgéziou. U malých detí a psychicky nepokojných pacientov sa operuje v celkovej 

anestézii. 

Šošovku moţno odstrániť dvoma spôsobmi: 1. Intrakapsulárne (extractio cataractae intracap-

sularis): po preniknutí do prednej očnej komory sa skalená šošovka uchopí cez zrenicu špeciálnym 

nástrojom (kapsulárnou pinzetou, prísavkou, kryosondou) a odstráni ako celok bez porušenia 

puzdra tak, aby v oku nezostali jej zvyšky. Súčasne sa vykoná bazálna iridektómia, aby sa predišlo 

zvýšeniu vnútroočného tlaku následkom zrenicového bloku. 

 



 

Obr. 4. Postup pri intrakapsulárnej extrakcii katarakty. a – po otvorení 

prednej onej komory na limbe schodovitým rezom sa cez zrenicu 

prenikne kryosondou ku skalenej šošovke, kt. sa primrazí; b – pretrhnutím 

závesného aparátu sa šošovka ,,vytiahne`` (extrakcia); c – rana na limbe 

sa šije atraumatickým stehom syntetickým vláknom s Ø 150 – 200 nm 

(10/0) jednotlivo. Spojovka sa suturuje samostatne. Výsledok operácie je 

afakia (podľa Oláha a kol., 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Extrakapsulárne (extractio cataractae extracapsularis): po 

preťatí predného puzdra šošovky sa odstráni jej skalené jadro a kôrová časť, vlastné puzdra sa však 

ponechá na mieste. Puzdro šošovky, príp. jej neodstránené úlomky majú za následok tzv. sek. k. 

(cataracta secundaria), kt. zvyčajne zhoršuje ostrosť zraku, preto sa asi po 3 – 4 týţd, vykoná sek. 

discízia c. (discissio cataractae secundaria): špeciálnym discíznym noţom tvaru úzkej kopie sa 

rezom v podobe kríţa uvoľní optické centrum. Novšie sa vykonáva laserom YAG.  

 

Obr. 5. Postup pri extrakapsulárnej extrakcii 

katarakty. A – po separácii spojovky od limbu sa otvára 

predná očná komora schodovitým rezom predná očná 

komora; predné púzdro šošovky sa pretína horizontálne 

v hornej tretine (tzv. obálková technika); B – husté 

skalené jadro šošovky sa odstráni (1,2,3); C – pomocou 

irigačno-aspiračného systému sa postupne (1, 2, 3) 

odsáva skalený kortikálny materiál (v oku ostáva len 

puzdro šošovky = sek. katarakta); D – uzáver rany 

atraumatickými ihlami a stehmi zo syntetického vlákna s 

Ø 10/0 (0,15 mm). Spojovka sa uzavtvára sutúrou na 

limbe, resp. pri ňom (podľa Oláha a kol. , 1992) 

Pri operácii sa 6 – 8 mm rezom na limbe rohovky tzv. schodovitým prístupom otvára predná očná 

komora v jej hornej časti. Tento úsek je takmer avaskulárny, preto je krvácanie malé; zastavuje sa 

termokauterom. Pouţíva sa atraumatický šijací materiál zo syntetických vláken monofilového 

charakteru s Ø ~ 15 mm. Pacient môţe uţ na 2. d po operácii sám chodiť. Stehy sa ponechávajú in 

situ dlhší čas, niekedy aj viac mes.  

Ku komplikáciám operácií k. patria: 1. Krvácanie (ohrozuje najmä pacientov s hemoragickou 

diatézou, artériosklerózou, hypertonikov, diabetikov), kt. okrem znepriehľadnenia terénu pre 

mikrochir. operáciu nepriaznivo ovplyvňuje priehľadnosť sklovca. Propulzívne krvácanie následkom 

náhlej dekompresie po otvorení prednej očnej komory môţe končiť stratou oka. 2. Vytlačenie 

sklovca z oka (vyţaduje si vitrektómiu tzv. open sky mikrochirurgickou technikou). 3. Odlúčenie 

sietnice (u rizikových pacientov, napr. s vysokým stupňom myópie; →ablatio retinae. 4. Chron. 



 

iridocyklitída. 5. Baktériová, zriedkavejšie mykotická infekcia s vývojom endoftalmitídy. Dôleţitá je 

profylaxia, cielená th. širokospektrálnymi antibiotikami, príp. vitrektómia.  

Bezšošovkový stav po operácii k. (afakia) znamená ochudobnenie optického systému oka pribliţne 

o + 20 D. Oko je teda silne ďalekozraké. Bez doplnenia optického systému pacient vidí len málo, 

ostrosť zraku je na úrovni 1/50, t. j. rozoznáva prsty na vzdialenosť asi 1 m. Aby sa obraz zaostril 

znova na sietnicu, treba fókus posunúť dopredu, preto sa pred afakické oko predkladá šošovka s 

hodnotou + 10 D (pri pohľade na blízko – na čítanie). Keď bola pred operáciou refrakčná chyba, 

výslednú optickú mohutnosť treba korigovať súčtom pôvodnej refrakčnej chyby a potrebnej korekcie 

afakie. U silne krátkozrakých ľudí s refrakčnou chybou – 20 D je napr. po odstránení šošoky 

potrebná iba minimálna (al. nijaká) korekcia. 

Pri potrebe korigovať afakiu po operácii jedného oka, kde treba aplikovať okuliare s + 10 D, pričom 

ani druhé oko nie je fakické s normálnym vízom, na afakickom oku vzniká asi 4-krát väčší obraz ako 

na fakickom bez okuliarov. Vzniká veľký rozdiel vo veľkosti dvoch obrazov (anizeikónia), kt. 

znemoţňuje fúziu v kôrovom zrakovom centre, nemôţe vzniknúť stereo-skopický obraz, ale len 

veľmi rušivé dvojité videnie. Pri jednostrannej afakii sa osvedčujú kontaktné šošovky, kt. poskytujú 

pribliţne rovnaký obraz a umoţňujú fúziu a nahradenie šošoviek po operácii intraokulárnou 

korekciou umelými vnútroočnými šošovkami (UVŠ) zo špeciálneho materiálu (PMMA). Prvý ich 

implantoval r. 1949 Ridley. Novšie sa zaviedli pupilárne šošovky (iris-klips šošovky), napr. typu 

sputnik (Fjodorov a Zacharov). U nás ich zaviedol Izák (1979). 

 

Obr. 6. Implantácia umelej vnútroočnej šošovky do puzdra 

šošovky (podľa Oláha a kol. 1992) 

 

 

V súčasnosti sa implantujú takmer výlučne tzv. zadnokomorové (UVŠ) priamo do puzdra po 

extrakapsulárnej extrakcii katarakty, zriedka (napr. pri niekt. traumatických c.) do prednej komory. 

Táto metóda máva najlepšie funkčné výsledky s výsledným vízusom 0,8 – 1,0. Keďţe sa pritom 

šošovka aplikuje do pôvodného puzdra tvoriaceho obal UVŠ, nenastáva kontakt implantátu so 

štruktúrami uvey, tolerujú sa dobre. Niekedy sa však zjavuje chron. dráţdenie uvey následkom 

poškodenia endotelu rohovky (keratopathia bullosa) a niekt. ďalšie komplikácie ohrozujúce funkciu 

oka. Voľba dioptrickej hodnoty (blízka pôvodnej šošovky) sa riadi rozmermi oka, typom implantátu, 

povolaním pacienta a údajmi výrobcu. Mimoriadny význam má pritom hodnotenie stavu endotelu 

rohovky pred operáciou. U malých detí po operácii adnátnej c. sa odporúča korekcia okuliarmi, pri 

jednostrannej c. (traumatickej) u detí > 3-r. je však vhodná implantácia UVŠ. 

Obr. 7. Moţnosti korekcie afakie. 

Pôvodne číry optický systém (1) 

poskytuje ostrý a jasný obraz, kt. sa pri 

rozvoji katarakty (2) mení na neostrý, 

matný. Po operácii sa ,,afakia“ môţe 

korigovať okuliarmi + 10 D (3), a tak sa 

na sietnici utvorí ostrý, ale asi 4-krát 

zväčšený obraz (bez moţnosti fúzie s 

obrazom z druhého, fakického oka). 

Kontaktné šošovky (4), resp. 

intraokulárna korekcia umelými 

vnútroočnými prednokomorovými (5), 



 

resp. zadnokomorovými šošovkami (6) utvoria predpoklady získať obraz ostrý, jasný a rozmerove zhodný s 

obrazom fakického oka, čímsa umoţňuje fúzia (podľa Oláha a kol., 1992) 

katarantín – metylester kys. 3,4-didehydroibogamín-18-karboxylovej, C21H24N2O2, Mr 336,43; 

prekurzor alkaloidov typu vinblastínu. Izolovaný z Vinca rosea Linn. 

(Cantharanthus roseus G. Don.) Apocynaceae. 

Katarantín 

 

Katarol
®
 (Lusofarmaco) – antibiotikum; →kanamycín. 

katarometer – prístroj na elektometrické určovanie bazálneho metabolizmu. 

katarzia – [g. katharsis očistenie] očista; 1. pojem starogréckej estetiky, kt. charakterizuje estetické 

pôsobenie umenia na človeka; výsledný povznášajúci a očisťujúci účinok, dosahovaný najmä 

preţívaním deja umeleckého diela; 2. psychoanal. druh psychoterapie kombinujúci techniku hypnózy s 

technikou ,,voľných asociácií“, oslobodenie sa od duševných konfliktov a vnútorného napätia, 

stresových stavov; zbavenie sa pocitu viny, výčitiek svedomia; ozdravujúci záţitok. 

Pojem k. sa pouţíval v mnohých významoch: v náboţenskom, etickom, fyziol., lekárskom. 

Aristoteles v Poetike zdôrazňoval, ţe tragédia prostredníctvom súcitu a strachu očisťuje afekty. V 

Politike hovorí, ţe aj hudba, keď pôsobí na človeka, poskytuje očistenie svojho druhu, t. j. uľahčenie 

spojené s pôţitkom“. K. zahrňuje fyziol. (úľava po veľkom citovom vypätí), ako aj etické momenty 

(zušľachťovanie citov) momenty, syntetizované v estetickom záţitku. 

Jej aktom môţe byť pokánie, snaha zbaviť sa zlého svedomia. Fáza pokánia, kt. je odčinením zlého 

skutku, je v náboţenskom poňatí fázou špecifických sankcií, kt. zmyslom je uţšia identifikácia s 

Boţím zákonom. Skutok napomáhajúci odčineniu viny uloţený Bohom prostredníctvom kňaza 

väčšinou spočíva v modlitbách, predtým napr. i vo vykonaní púti na sväté miesto, v konaní dobrých 

skutkov, v pôstoch, odriekaní niečoho príjemného. Inak sa v náboţenskom i nenáboţenskom 

zmysle pokladá za súčasť pokánia napr. vrátenie ukradnutého predmetu, priznanie k lţi, 

obdarovanie poškodeného ap. V tejto dimenzii sa pokánie blíţi poňatiu svetského rozsudku, aj keď 

normy ,,účinného pokánia“ sa presne stanovili len v stredoveku. 

katasexuálne správanie – nekrofília, sexuálne správanie s preferenciou mŕtvych al. infrahumánnych 

partnerov. 

katastaltický – [g. katastaltikos] inhibičný, tlmiaci.  

kataster – 1. úradný plán a súpis pozemkov podľa jednotlivých obcí s podrobnými údajmi o polohe, 

výmere, bonite, výnosnosti ap. jednotlivých pozemkov; 2. zoznam nehnuteľností a ich znázornenie 

na mapách; 3. katastrálne územie; 4. prehľadný súpis osôb napr. na daňové účely, na voľby ap. 

katastrálne jutro – plošná miera na meranie pozemkov (1600 štvorcových siah = 5755 m
2
). 

katastrálna mapa – mapová časť katastrálneho operátu, vyhotovená podľa obdobia mapovania a 

hospodárskej dôleţitosti územia v mierkach 1:2800, 1:2500, 1:2000 a 1:1000. 

katastrofa – [v g. tragédii konečný obrat deja smerujúco k tragickému koncu] veľká pohroma, veľké 

nešťastie; v med. správanie ľudí počas nešťastia, pri pohromách.  

katastrofálny – 1. spôsobujúci škodu, záhubu, nešťastie; 2. majúci charakter katastrofy. 

katastrofický – súvisiasi s katastrofizmom, zaloţený na katastrofizme. 

katastrofizmus – hypotéza, podľa kt. vývoj tvorstva na zemskom povrchu prešiel niekoľkými 

stvoriteľnskými etrapami. 



 

katastrofová reakcia – 1. ťaţká dezintegrácia správania pod namderným stresom najmä u osôb, u kt. 

adaptívne schopnosti sú narušené org. poškodením mozgu; 2. reakcia na udalosti katastrof. 

Katastrophen-Schizophrenie – psychózy, kt. sa začínajú akút. a bezprostredne prejdú do chron. 

stavov (Bleuler, 1972). 

katastupeň – teplotná jednotka rovnajúca sa strate tepla 1 minikalórie 1 m
2
/s. 

katateplomer – prístroj na meranie ochladzovacieho účinku okolia, vyvolaného spoločným účinkom 

tepla, prúdu vzduchu a vlhkosti. V baníctve teplomer na meranie chladivého účinku banských vetrov 

v katastupňoch. 

katatónia – [catatonia] zmeravenie, stuhnutie, bez schopnosti pohybovať sa a hovoriť, jeden z 

prejavov schizofrénie, ale môţe sa vyskytovať aj pri mozgovej artérioskleróze, somatogénnych 

psychózach a i. K. je psychická a psychomotorická porucha, pri kt. v popredí stoja poruchy porucha 

vôľovej motoriky, poruchy konania, stavy parabúlií s chorobným potlačením slobodného konania. 

Niekt. sa ťaţko dg. a nemoţno do nich vniknúť napr. pri paramímii, keď pacient robí grimasy al. 

nepochopiteľné gestikulácie, pri kt. máme dojem, ţe majú vyjadriť istý úchylný obsah.  

K. moţno umele vyvolať hypnózou a niekt. psychofarmakami. Prvý systematický opis k. po-dal 

Kahlbaum (1868); r. 1874 vydal prácu Die Katatonie oider das Spannungsirresein. Krae-pelin (1863 

aţ 1899) zaradil k. do dementia praceox.  

Katatonické poruchy sa delia na: 1. neproduktívne; 2. produktívne. Mezi týmito typmi je fáza 

expresívna: stereotypia postojov, gest, mimiky, reči smiechu, vtipkovania ap. Fázy sa môţu striedať, 

prelínať, niekedy má k. výbušný charakter: stupor – explózia.  

Neproduktívne (akinetické) katatonické poruchy – katatonik je stuhnutý, stuporózny, negati-

vistický. Patrí sem stupor, flexibilitas cerea a katalepsiu. 

Stupor (katatonická tŕpnutosť) charakterizuje nepohyblivosť s poruchou tonusu, avšak bez poruchy 

vedomia. Napr. pacient leţí, ale hlavu nemá poloţenú na poduške, ale ju drţí vo vzduchu (franc. 

,,signe de Toreiller“) Inokedy pacient stojí al. sedí meravo, nehybne ako socha. Podobné javy 

moţno produkovať v hypnóze. 

Flexibilitas cerea (vosková neohýbateľnosť) sa vyznačuje vykonávaníém rôznych pohybov, ako 

keby bol z vosku a pacient to pasívne strpí. 

Katalepsia je kombinácia stuporu s voskovitou neohýbateľnosťou. Tieto poruchy trvajú nepri-

rodzene dlho a pritom bez príznakov únavy. Niekedy sú pri nich vyznačené cievne afekcie, najmä 

na končatinách. 

Produktívne (hyperkinetické) katatonické poruchy – zahrňujú agitovanosť, katatonický rap-tus a 

i. stavy nepokoja. Známe sú katatonické bizarné, impulzívne akty. Pacient sa rozzúri a môţe 

vykonať aj nebezpečný čin, ale neprejaví emotívnu účasť. Tieto stavy niekedy pominú tak 

neočakávane, ako sa začali.  

Patria sem aj katatonické automatizmy a stereotypie, ako aj echomatizmy, ak majú príznaky 

parakinézy. Katatonický charakter môţe mať aj negativizmus. Typické je manierovanie, t. j. 

porucha konania vo forme al. spôsobe jej realizácie. Pacient sa pridáva k beţným spôsobom 

konania a správania neprimerané, neprirodzené prvky, kt. ho obmeňujú a komplikujú. Napr. pri 

sadaní pacient obkročí stoličku, pri podávaní ruky urobí rotačný pohyb ap. Vedľajšie pohyby akoby 

karikatúrne skresľovali pôvodný pohyb, kt. dostáva neprirodzený a strojený ráz. Manierovanie môţe 

mať podobu gest, grimás, osobitného prízvuku, vetnej melódie ap. 

K. sa vyskytuje najmä pri schizofrénii, ale aj iných stavoch, napr. pri mozgovej artérioskleróze, 

somatogénnych psychózach atď. Moţno ju vyvolať hypnózou a experimentálne rozličnými látkami.  



 

Akútna letálna katatónia – katatonia acuta letalis, je akút. prebiehajúci obraz k. s mánickou 

úzkosťou, nepokojom, horúčkou, excitáciou; stav sa končí obyčajne exitom. Prognóza ochorenia je 

váţna. 

Epizodická katatónia – vzniká obyčajne v 3. decéniu. Po krátkom období nespavosti, nervozity sa 

náhle zjavuje paranoidno-halucinačné záţitky a stupor al. excitácia. Akút. nástupu niekedy 

predchádzajú zrakové halucinácie, v správaní býva agresivita. Trvá týţdne aţ mesiace. Niekedy sa 

strieda stupor s excitáciou. Spomienky na tento stav sú len útrţkovité. 

Periodická katatónia – je periodicky nastupujúci katatónny stupor a vzrušenie, kt. má isté vzťahy 

k mániodepresívnym ochorením, preto sa ťaţko rozpoznáva. 

Vitálne hrozivá katatónia – vyskytuje sa u 16 – 28-r. osôb 

K. nie je nozologickou jednotkou. Obraz k. môţe vziknúť pri rôznych org. podmienených poruchách, 

napr. pri progresívnej paralýze, epilepsii, alkoholizme, intoxikáciách, úrazoch lebky, vírusovej 

encefalopatii, a-v malformáciách v mozgu ap. Obrazy podobné katatónnemu stuporu sa opísali pri 

tuberóznej skleróze, herpetickej encefalitíde, intoxikácii organofosfátmi, hyperparatyreóze, 

intrakraniálnom nádore (najmä v oblasti corpus callosum); zriedka vzniká obraz k. pri urémii. Od k. 

sa líši prítomnosťou somatických príznakov a biochem. príznakmi príslušného ochorenia. 

katatonický ekvivalent – zastaraný Hüfferov výraz (1908) pre vazomotorické „záchvaty“ 

(začervenanie v tvári). 

katatrikrotizmus – [catatricotismus] anomália pulzu charakterizovaná troma malými prídavnými 

vĺnkami al. zárezmi na zostupne časti záznamu pulzovej vlny. 

katatýmia – [catathymia] v psychoanalýze nevedomé, emotívne ladené elementy, kt. sú schopné 

ovplyvniť vedomie; skreslenie vzťahu k realite emóciou, pričom si však človek nie je vedomý tohto 

faktu; →city.  

katavotrón – geol. prepadanie povrchovej vody cez pukliny do hĺbok, vyskytujúce sa v krasových 

oblastiach. 

katayamská horúčka – [Katayama japonská rieka, v údolí kt. sa prvýkrát v 19. stor. ochore-nie 

opísalo] akút. systémová schistozomiáza podobná sérovej chorobe vyvolaná Schistosoma 

japonicum. Charakterizuje ju horúčka s triaškou, nauzeou a vracaním, kašľom, bolesťami hlavy, 

ţihľavkou splenomegáliou, lymfadenopatiou, výraznou eozinofíliou a zvýšenými hodnotami IgE a 

IgG. 

katayamský syndróm – [Katayama druh japonských plţov, kt. sú medzihostiteľmi schistozómov] druh 

schistozomiázy vyvolaná Schistosoma mansoni al. S. haematobium; →Oncomelania. V akút. štádiu 

sa prejavuje bolesťami hlavym triaškou, horúčkou trvajúcou 1 aţ 4 d, hnačkou, 

hepatosplenomegáliou a eozinofíliou. Vyskytuje sa v niekt. oblastiach Afriky, na Stred. východe a v 

niekt. krajinách okolo Stredozemného mora. 

katazóna – najspodnejšia vrstva horotvornej časti zemskej kôry; najhĺbšie pásmo sialu. 

katedra – 1. zákl. jednotka, zloţka vysokej školy, organizovaná podľa vedných odborov; 2. kolektív 

(pracovníci) zabezpečujúci pedagogicvký proces a riešiaci výskumné úlohy z určitého vedného 

odboru; 3. miesto vysokoškolského profesora; učiteľský al. profesorský stôl v triede. 

katelektrotonus – zvýšenie dráţdivosti nervov a svalov. 

kategelofóbia – chorobnýstrach zo zosmiešnenia. 

kategória – [g. katégoria pôvodne obţaloba, výpoveď pred súdom; katégoristhai vypovedať dačo o 

dačom, katégorúmenon predikát al. predikcia] 1. filozof. zákl. a najvšeobecnejší pojem, do kt. moţno 



 

zahrnúť všetky príbuzné, reovnocenné predmety a javy objektívnej skutočnosti; 2. skupina, trieda, 

druh predmetov, javov. Pôvodne názov prvého z Aristotelových logických spisov (zhrnutých neskôr 

pod nazvom Organon), neskôr zákl., najvšeobecnejšie pojmy určitého vedného odboru. Aristotelov 

význam k. nadväzoval na názory pytagorejcov a Platóna: k. boli najvšeobecnejšie výpovede o súcne 

(ontologické učenie) ako najvšeobecnejšie rodové pojmy usporiadané v hierarchickom rade 

vzťahom subsumpcie, kt. nie je nadradený uţ nijaký iný všeonenejší pojem (logické hľadisko), aj ako 

jednotlivé slová, kt. majú samostantný význam i bez vetnej súvislosti (gramatické poňatie). S 

ohľadom na analýzu slov vo vetách (v gréčtine) rozlišuje Aristoteles 10 k.: podstatu (napr. človek), 

kvantitu (napr. dvojlakťový), kvalitu (napr. biele), vzťah (napr. polovičná), miesto (napr. na námestí), 

čas (napr. včera), polohy (napr. leţí), vlastníctvo (napr. má zbroj), činnosť (napr. reţe) a trpnosť 

(napr. je rezaný).  

Toto rozlíšenie k. tvorí podklad aj pre neskoršie klasifikácie tzv. druhu slov: k. podstaty zodpovedajú 

podstatné mená, k. kvantity číslovky, k. kvality prídavné mená, k. miesta a času príslovky atď. 

Súvisia aj so sémantickým rozlíšením tzv. kategorém a synkategorém, t. j. výrazov, kt. majú 

samostatný význam bez vetného kontextu, a výrazov, kt. majú význam len v rámci vetného kontextu 

(napr. spojky). 

Z ontologického hľadiska je relevantný rozdiel medzi podstatou, kt. sa prisudzuje samostatná 

existencia a je preto nositeľom všetkých ostatných k. i podkladom predikácie v jednoduchom výroku, 

a prípadky (symbebékoty), ku kt. patria všetky ostatné k. Prvý typ k. sa člení na tzv. prvú podstatu 

zahrňujúcu indivídua a druhé podstaty tvorené druhovými a rodovými pojmy (prvá podstata môţe 

byť v jednoduchom výroku vţdu len subjektom, druhé podstaty môţu bť subjektom i objektom a k. 

samé vţdy len predikátom). 

I. Kant utvoril tabuľku 12 k., zaloţenú na delení subjekt–predikátových výrokov tradičnej logiky podľa 

kvantity, kvality, relácie a modality. V kaţdej z týchto 4 tried, kt. Kant chápal ako apriórne podmienky 

skúsenosti, rozlišuje 3 druhy, napr. v prvej triede jednosť, mnohosť a všetkosť, al. v štvrtej dvojice 

moţnosť–nemoţnosť, skutočnosť–neskutočnosť a nevyhnutnosť–náhodu.  

V modernej logike sa uţ s k. nestretávame. Náuka o k. prešla do filozofie a rozvíja sa prevaţne len 

ontologicky orientovanými filozofickými smermi. Kategorizácia je určitým druhom klasifikácie. 

Sociálna k. je mnoţina osôb, kt. vykazujú jeden, príp. niekoľko spoločných zhodných znakov, pričom 

medzi týmito osobami neexistuje a obvykle ani nie je moţná priama interakcia a komunikácia. 

Príkladom sociálnej k. môţe byť všetky osoby so zákl. vzdelaním, osoby s veľmi nízkym príjmom, 

ľudia s ryšavými vlasmi, zamestnanci zdavotníctva atď. 

kategorický – bezpodmienečne platný; rozhodný, určitý. Kategorický imperatív →Kant. 

kategorizovať – 1. zaraďovať do kategórií; 2. robiť bezpodmienečne platným. 

katechéta – učiteľ náboţenstva. 

katechetika – 1. náuka o vyučovaní náboţenstva; 2. vyučovanie náboţenstva. 

katechín – kyanidol; kys. katechínová; kys. katechuová; 2-(3,4-dihydroxyfenyl-(3,4-dihydro-2H-1-

benzopyran-3,5,7-triol, C15H14O6, Mr 290,28; polyfenolický flavonoid 

obsiahnutý v drevinách; trieslovina. Vyskytuje sa vo forme (+)katechínu 

s (–)-epikatechínom (cis-forma). d-forma, (+)-kyanidanol-3; 

dexkyanidanol (Catergen
®
). K. sa nazýva aj ako katechol (falván) na 

rozdiel od katecholu (pyrokatecholu). Pouţíva sa ako farbivo a mordilo. 

Adstringens (antidiareikum); d-forma sa pouţíva v th. hepatopatií. 

d-katechín 

 



 

katechizmus – 1. učebnica náboţenstva napísaná vo forme otázok a odpovedí; 2. hodiny 

náboţenstva v škole.  

katechol →katechín. 

katecholamíny – skupina biogénnych amínov, kt. majú sympatikomimetický účinok; patrí sem 

dopamín (DA), noradrenalín (NA) a adrenalín (A). Aromatickú časť molekuly k. tvorí katechol 

(pyrokatechol, O-dioxybenzénu), alifatickú časť aminoskupinu. K. sa tvoria 1. v centrálnych 

dopamínergických neurónoch (DA); 2. centrálnych noradrenergických neurónoch (DA a NA); 3. 

centrálnych adrenergických neurónoch (DA a NA); 4. periférnych sympatikových zakončeniach; 5. v 

dreni nadobličiek (DA, NA a A).  

Významnú úlohu pri sekécii k. majú bielkoviny viaţuce vnútrobunkový vápnik, napr. kalmodulín, 

synexín a kalelektrín. Tie vstupujú do kontaktu s membránami chromafinných zrniek a stimulujú 

sekréciu k. a i. látok. V centrálnych adrenergických neurónoch a sympatikových postgangliových 

neurónoch sa enzýmy potrebné na biosyntézu k. sa tvoria v telách neurónov a transportujú sa do 

nervových zakončení, kde sa syntetizujú k. V chromafinných bunkách sa prekurzor k. tyrozín 

špecificky vy- chytáva z obehu a metabolizuje sa aţ na DA. Ten sa potom vychytáva chromafinnými 

granulami, kde sa metabolizuje na NA (obr. 1). V zakon-čeniach sympatika biosyntéza prebieha len 

po NA s výnimkou niekt. centrálnych neurónov, kde je koncovým produktom biosyntézy DA. V 

chromafinných bunkách drene sa však NA najprv vyplaví zo zrniek opäť do cytoplazmy, kde nastáva 

jeho metylácia na A a ten sa potom opäť vychytáva granulami, kde sa skladuje. 

K. v granulách tvoria nedifuzibilný komplex s ATP a bielkovinami, tzv. chromograníny. Sú to rozp. 

bielkoviny z kt. je najviac zastúpený chromogranín A. Našli sa aj v hypofýze, pankrease, štítnej 

ţľaze a i. Majú pp. význam pri udrţovaní osmotického tlaku v granulách a väzbu Ca
2+

, kt. má 

strategickú úlohu pri exocytóze k. V dreni nadobličiek sa nachádzajú osobitné noradrenalínové a 

adrenalínové bunky, kt. sa líšia ultraštruktúrou a biochemickým zloţením. Dokázala sa aj prítomnosť 

voľného DA, serotonínu a histamínu. 

V chromafinných granulách a cytoplazme drene nadobličiek sa nachádzajú aj enkefalíny. Ich 

biosyntézu stimuluje dexametazín, K
+
 a rezerpín. Po denervácii nadobličky sa ich obsah zvyšuje aţ 

10-násobne. V dreni nadobličiek sa našli aj ďalšie peptidy, ako je angiotenzín, bombezín, galanín, 

GNRH, kortikoliberín, neuropeptid Y, neurotenzín, oxytocín, peptid príbuzný kalcitonínovému génu 

(CGRP), predsieňový nátriuretický hormón, somatostatín, substancia P, VIP a i. 

Biosyntéza katecholamínov – prebieha v týchto krokoch: 1. vychytávanie tyrozínu a jeho 

hydroxylácia na dihydroxyfenylalanín; 2. dekarboxylácia 

DOPA na DA; 3. hydroxylácia DA na NA; 4. metylácia NA 

na A; 5. vychytávanie etabolitov a k. do buniek a 

sekrečných granúl. 

 

Obr. 1. Schéma biosyntézy katecholamínov v chromafinnej 

bunke 

 

 

 

 

 



 

Prekurzorom k. je tyrozín, kt. pochádza z potravy al. sa tvorí hydroxyláciou fenylalanínu v pečeni. 

Zvýšený prívod tyrozínu potravou (napr. tvaroh, syry ap.) má za následok zvýšenú biosyntézu k.  

 

Limitujúcim krokom v biosyntéze k. je hydroxylácia tyrozínu na 4,5-dihydroxyfenylalanín (DOPA) 

pôsobením tyrozínhydroxylázy. Tento enzým sa aktivuje fosforyláciou, kt. intenzita závisí od intenzity 

biosyntézy k. Zvyšuje sa účinkom nervového rastového faktora (NGF), draslíka a VIP, ako aj pri 

nedostatku glukózy, hypotenzii, pôsobení chladu a strese. 

Inhibítormi enzýmu sú vlastné produkty a z endogénnych látok 

pyridazinylhydrazóny. Klin. sa pouţíva inhibítor -

metylmetatyrozín pri malígných feochromocytómoch. 

Pôsobením DOPA-dekarboxylázy nastáva dekarboxylácia 

DOPA na dopamín. V centrálnych dopamínergických 

neurónoch biosyntéza ďalej neprebieha. Inhibítorom tohto 

enzýmu je metyldopa (-metyldihydroxyfenylalanín). 

V chromafinných bunkách drene nadobličiek a v sympatikových 

neurónoch sa nachádza dopamín--hydroxyláza, kt. katalyzuje 

tento metabolický krok. Jej obsah stúpa po chron. stimulácii 

sympatika vrátane stresu. Dôleţitým kofaktorom je kys. 

askorbová.  

Väčšina utvoreného NA opúšťa granulá a dostáva sa do 

cytoplazmy. Tu sa nachádza enzým fenyletanol-N-

metyltransferáza, na kt. sa napojí metylová skupina S-

adenozylmetionínu a en-zým ju prenesie na NA (obr. 2). Ten 

potom vstupuje do rôznych iných granúl. Aktivitu tohto enzýmu 

zvyšujú glukokortikoidy. 

Dôleţitým krokom v biosyntéze k. je vychytávanie tyrozínu do 

chromafinných buniek a DA a A do sekrečných granúl (pozri 

obr. 1). Tieto procesy vyţadujú protónový gradient a trans-lokačnú bielkovinu, kt. sa nachádza v 

membráne buniek aj sekrečných granúl. Transport inhibuje difenylhydantoín, rezerpín a blokátor 

vápnikových kanálov nikardipín. 

Sekrécia a metabolizmus katecholamínov – k. sa vylučujú: 1. z drene nadobličiek do krvi (napr. 

A, menej NA); 2. zo zakončení periférnych postgangliových sympatikových vláken (takmer výlučne 

NA NA, z nepatrného počtu vláken DA); 3. zo zakončení centrálnych neurónov do synaptickej 

štrbiny (najmä NA al. DA, z niekt. zakončení aj A). Podnetom na sekréciu z drene nadobličiek je 

vyplavenie acetylcholínu zo zakončení pregangliových sympatikových vláken, kt. inervujú 

chromafinné bunky. Nasleduje depolarizácia membrány a zvýšenţ prítok Ca
2+

 do bunky, čo 

vyvoláva exocytózu a vyplavenie obsahu sekrečných granúl vrátane chromogranínov a rozp. frakcie 

dopamín--hydroxylázy. 

Účinkom tyramínu sa však vyplavuje najmä NA uloţený v cytozole. Jeho účinky inhibuje kokaín a 

inhibítory MAO. Rýchlosť vyplavenia k. po nervových podnetoch modulujú rôzne neurotrasmitery a 

peptidy. 

Sekrécia k. z drene nadobličiek sa zvyšuje pri telesnej práci a i. stresových podnetoch, najmä však 

pri hypoglykémii; pri anoxii a asfyxii sa vyplavuje viac NA ako pri iných podnetoch. 

Do krvi sa dostávajú metabolicky nezmenené k., ako aj ich metabolity. Väčšina k. sa nachádza vo 

forme biol. neúčinných konjugátov, najmä sulfokonjugátov. Konjugovaného NA je asi 1,5-krát viac a 

A asi 4-krát viac ako voľného. DA sa nachádza v krvi v nízkych koncentráciách. 



 

V pokoji v leţiacej polohe je koncentrácia voľného NA v ţilovej krvi ~ 220 ng/l a voľného A ~ 30 ng/l. 

Ich hodnoty sa výrazne zvyšujú uţ pri ľahkej telesnej činnosti, najmä však pri stavoch ohrozujúcich 

integritu organizmu (krvácanie, hypoglykémia, anoxia, asfyxia) a pri pôsobení ďalších stresorov. Uţ 

po 10 min ortostázy sa zvyšujú hopdnoty k. v krvi 3-násobne. Psychické stresory vyvolávajú väčší 

vzostup A ako NA, kým pri telesnej práci je to naopak. 

Koncentrácia A v krvi je ukazovateľom aktivity drene nadobličiek, kým aktivita NA odráţa aktivitu 

sympatikového nervového sýstému. Obidva tieto k. vykazujú výrazný cirkadiánny rytmus.  

Degradácia katecholamínov – prebieha v tele veľmi rýchlo, a to niekoľkými cestami: 1. spätné 

vychytávanie do nervových zakončení zo synaptickej štrbiny; 2. enzýmové odbúravanie; 3. 

konjugácia na sírany a glukuronátu; 4. exkrécia močom. Vychytávanie k. 1. typu prebieha v 

synapsiách, kde sa spätne do pre- a postsynaptických štruktúr vychytáva 85 – 90 % k. Tento proces 

blokuje amfetamín, fenotiazíny, kokaín a tricyklické antidepresíva. Vychytané k. sa môţu znova 

pouţiť al. sa enzýmovo odbúrajú. Vychytávanie 2. typu prebieha v periférnych orgánoch. Ide o 

saturovaný proces, kt. nie je pre k. špecifický. Inhibujú ho fenoxybenzamín, normetanefrín a rôzne 

steroidy, nie však kokaín a i. látky, kt. inhibujú vychytávanie 1. typu. Vychytané k. sa zväčša 

enzýmovo metabolizujú. Enzýmové odbúranie k. sa uskutočňuje 2 enzýmami: monoaminooxidázou 

(MAO) a katechol-O-metyltransferázou (KOMT) (obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Hlavné cesty kataboliozmu katecholamínov. 1 – metanefrín; 2 – kys. 3,4-dihydroxymandľová; 3 – 

normetanefrín; 4 – kys. dihydroxyfenyloctová; 5 – kys. vanilmandľová; 6 – kys. homovanilová; 7 – kys. vanilová; 

8 – 3,4-dihydroxyvanilmandľový aldehyd   

MAO je pomerne nešpecifický enzým, kt. sa nachádza vo všetkých tkanivách, najmä v pečeni a 

obličkách. Podľa afinity k substrátom sa rozoznávajú 2 typy tohto enzýmu, opričom MAO-A má 

vyššiu afinitu k NA ako MAO-S. Hlavnou úlohou MAO je regulovať obsah NA a DA v neurónoch a 

odbúravať cirkujúce a tkanivové  k. a ich ortometylované metabolity, kt. vznikli účinkom KOMT. K. v 

sekrečných granulách uţ nie sú vystavené účinku MAO. 

Účinkom MAO sa mení A na NA na 3,4-dihydroxymandľový aldehyd a DA na kys. dihydro-

xyfenyloctovú. Ďalším dôleţitým krokom katalyzovaným MAO je premena metanefrínu 

a normetanefrínu (obidve tieto látky vznikajú z A al. NA pôsobením KOMT) na kys. vanil-mandľovú a 

tieţ premena kys. dihydroxyfenyloctovej (metabolitu DA) na kys. 3-metoxy-4-hydroxyfenyloctovú 

(kys. homovanilovú). KOMT sa nachádza vo väčšine tkanív okrem priečne pruhovaných svaov. Jej 

účinok závisí od koncentrácie Mg
2+

 a je zameraný na prenos metylovej skupiny z S-

adenozylmetionínu na katechol. 

Účinky katecholamínov – k. vyvolávajú svoje účinky po väzbe na špecifické membránové 

receptory efektorových buniek (→adrenergické receptory; →dopamín). 

K. majú výrazné hemodynamické účinky. Vyvolávajú vazokonstrikciu () a vazodilatáciu (2), 

zvyšujú frekvenciu a silu kontrakcie srdca (1) a TK následkom vazokonstrikcie a stimulácie 

myokardu. Intenzita týchto účinkov je v závislosti od distribúcie jednotlivých typov receptorov rôzna. 

Napr. A vyvoláva vazokonstrikciu v koţi, slizniciach, obličkách a i., kým v kostrovom svalstve 

vyvoláva vazodilatáciu a zvyšuje prietok krvi pečeňou. Zvyšuje systolický pri vyšších koncentráciách 

aj diastolický TK. DA zvyšuje minútový vývrh, v men-ších dávkach zniţuje cievnu rezistenciu v 

splanchnickej oblasti a obličkách, vo vyšších dávkach však môţe vyvolať generalizovanú 

vazokonstrikciu a výrazný vzostup TK. 



 

Metabolické účinky sú vyvolané priamym al. sprostredkovaným pôsobením k. K nepriamym 

metabolickým účinkom k. patrí: 1. vplyv hypotalamických a suprahypotalamických adrenergických 

neurónov na sekréciu hormónov adenohypofýzy; 2. priamy účinok na adrenergické receptory v 

endokrinných ţľazách (inhibícia sekrécie inzulínu cestou 2-receptorov al. jej stimulácia cestou 2-

receptorov, pričom prevaţuje obyčajne inhibičný účinok; stimulácia sekrécie glukagónu cestou 2-

receptorov a renínu cestou 1-receptorov; modulácia činnosti štítnej ţľazy, gonád a i.); 3. nepriamo 

ovplyvňujú činnosť endokrinných ţliaz ovplyvnením hemodynamiku, metabolizmu a i. 

Priame metabolické účinky zahrňujú: 1. zvýšenie glukoneogenézy v pečeni (stimulácia 

glykogenolýzy a glukoneogenézy a zníţenie utilizácie glukózy v organizme okrem CNS); 2. zvýšenie 

glykogenolýzy a glykolýzy s následným vyplavením laktátu a pyruvátu z tkanív, najmä zo svalov 

(2); 3. stimulácia vyplavenia niekt. aminokyselín (napr. alanínu) zo svalov; 4. stimulácia lipolýzy (a1) 

so zvýšeným vyplavením glycerolu a karboxylových kys., čo prevaţuje nad 2-účinkom na inhibíciu 

lipolýzy; 5. stimulácia ketogenézy, prevaţne následkom zvýšenej lipolýzy a zvýšeného prívodu 

karboxyloých kys. do pečene; 6. stimulácia presunu iónov K
+
 a fosfátu do buniek; 7. stimulácia 

termogenézy následkom zvýšenia produkcie energetických zdrojov (glukózy a karboxylových kys.) v 

pečeni, svalstve a tukovom tkanive. K. pôsobia aj na extravaskulárne hladké svalstvo, čím 

vyvolávajú bronchodilatáciu (2), mydriázu (1), zníţenie motility GIT (1), kontrakciu () a relaxáciu 

(2) myometria a stimulácia al. inhibícia vyplavenia mediátorov zo ţírnych buniek. 

Regulácia sekrécie katecholamínov – aktivitu sympatoadrenálneho systému riadia CNS a niekt. 

cholínergické mechanizmy. Osobitne dôleţité sú mozgové neuropeptidy, ako je -endorfín, 

kortikoliberín, neuropeptid Y, somatostatín, substancia P, TRH, vazopresín a i. Aj denervované 

nadbličky vylučujú malé mnoţstvá k., prepokladá sa preto, ţe túto bazálnu sekréciu uţ nemoţno 

potlačiť. Se krécia k. podlieha negat. spätnej väzbe: vzostup TK pôsobí cestou sinus caroticus a 

CNS zníţenie sekrécie k. Sekréciu A zniţuje aj samotný vzostup jeho koncentácie v krvi. Aktivita 

sympatoadrenálneho systému sa zvyšuje pri psychickej al. fyzickej záťaţi, čo má za následok 

vzostup koncentrácie k. v krvi (→stres). 

Stanovovanie katecholamínov a ich metabolitov 

Katecholamíny v plazme – stanovujú sa rádioenzýmovou metódou, plynovou chromatografiou al. 

spektrofluorimetricky. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Referenčné hodnoty katecholamínov v plazme 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
         nmol/l         ng/l 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Adrenalín celkový    2,1 (0,82 – 4,5)   380 (150 – 820)* 

    voľný      0,72 (0,5 – 1,3)   130 (90 – 240)* 

                               0,13 ± 01(0 – 0,34) 23 ± 13 (0 – 62) **** 

                  0,3 – 0,8   55 – 150* 

Noradrenalín celkový    6,0 (4,9 – 7,2)   1000 (830 – 1200)* 

         voľný    1,4    240* 

                  1,65 ± 1,0(0,66 – 3,56)  279 ± 169 (111 – 603)****   

                  0,7 – 1,5   120 – 250*** 

Dopamín celkový    17 (7,7 – 27)   2600 (1200 – 4100)* 

   voľný      2 (9,8 – 3,8)  310 (120 – 580)* 

                  0,22 ± 0,20 (0 – 0,54)  34 ± 31 (0 – 83)**** 

                  0,6 – 0,8   92 – 122*** 

Metanefríny celkové    2,6 (1,8 – 3,7)    510 (360 – 730) 

                   1,2 – 10  240 – 1970 ** 

        voľné    1,6 (0,18 – 2,5)    320 (35 – 490) 

Normetanefríny celkové   4,0 (3,1 – 4,9)    730 (570 – 900) 



 

              voľné    0,4 ± 0,2 (0,2 – 0,7)   64 ± 30 (31 – 122) 

                  0,5 – 10   92 – 1800** 

Kys. vanilmandľová    35 ± 8 (23 – 48) nmol/l  7 ± 1,5 (4,5 – 9,6) mg/l 

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

K. v moči – moč na stanovenie sa zbiera do tmavej fľaše, do kt. sa pridá 15 aţ 20 ml 6mol/l HCl, aby 

výsledné pH moču bolo ~ 3. Moč treba skladovať v chladničke. Pred vyšetrením nemá pacient 

uţívať prípravky a-metyldopy a labetalolu. Referenčné hodnoty A sú < 100 nmol/d a NA < 500 

nmol/d. Počas spánku je vylučovanie A i NA niţšie ako počas d. Pri feochromocytóme bývajú ich 

hodnoty viacnásobne zvýšené. Pri paroxyzmálnom type hypertenzie je na stanovenie k. vhodné 

zbierať moč po záchvate 3 – 6 h. Pri feochromocytóme je zníţená diurnálna variácia exkrécie k. 

Kys. vanilmandľová v moči (kys. 3-metoxy-4-hydroxymandľová, VMA) – je metabolitom A a NA. 

Vyššie hodnoty v moči sa zisťujú cez deň ako v noci. Jej hodnoty sú vhodným dg. kritériom 

feochromocytómu a neuroblastómu. Jej dg. hodnota sa zvyšuje súčasným stanove-ním A a NA v 

moči. U detí treba zohľadniť vek. VMA sa dá stanoviť plynovou chromatogra-fiou, oxidáciou 

perjodátom po rozdelení stĺpcovou chromatografiou, na etylacetáte al. chromatografiou na papieri. V 

dg. feochromocytómu sa pouţíva spektrofotometrická metóda podľa Sundermana a spol., 1960 

(referenčné hodnoty sú 21ţ9 mgl/d, hodnoty > 50 mg/d sú podozrivé, > 80 mg/d vysoko suspektné). 

Metanefrín v moči – stanovujú sa obyčajne spektrofluorimetricky. 80 – 90 % k. je konjugo-vaných. 

Referenčné hodnoty sú ~ 1000 nmol/d, normetanefrínov v moči 2700 nmol/d (metóda podľa Pisana 

a spol., 1969). Výrazne zvýšené hodnoty sú pri feochromocytóme. 

Dopamín – DA, stanovuje sa plynovou chromatogafiou al. fluorimetricky. Referenčné hodnoty DA 

v moči sú 500 – 1700 nmol/d (metóda podľa Comova a spol., 1970). Zvýšené hodnoty sa zisťujú pri 

neuroblastóme; pri dg. malígneho feochromocytómu nemá jeho zvýšené vylučovanie dg. hodnotu; 

→dopamín. 

Kys. homovanilová – kys. 4-hydroxy-3-metoxyfenyloctová, je metabolitom DA. Dá sa stanoviť 

pomocou stlpcovej al. papierovej chromatografie. Vylučuje sa močom v mnoţstve < 80 nmol/d 

(spektrofotometrická metóda). U detí treba zohľadniť vek. Zvýšené hodnoty sa zisťujú pri 

neuroblastóme; pri dg. malígneho feochromocytómu nemá jej zvýšené vylučovanie dg. hodnotu. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Referenčné hodnoty katecholamínov v moči 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
             nmol/d       mg/d 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Adrenalín voľný   132 ± 22 (84 – 155)        24 ± 4 (15 – 28)* 

     32 (15 – 80)           5,8 (2,7 – 14,6)*** 

      20 – 80 nmol/l           3,66 – 14,7mg***** 

    konjugovaný   33           6,1***   

Noradrenalín voľný     210 (95 – 490)           36 (16 – 83)***  

      < 254           43** 

    konjugovaný  350           59*** 

Dopa voľná    110 (81 – 170)          22 (16 – 33)***  

Dopamín voľný    2,6 ± 0,6 (1,9 – 3,5)mmol/d      402 ± 86 (288 – 535)* 

    1,53 (1,01 – 2,44) mmol/d        234 (155 – 374)*** 

     < 1,83 mmol/d mmol/d         < 280 

    konjugovaný  2,7 mmol/d          416 

Metanefríny celkové  674 ± 380 (180 – 1540)         133 ± 75 (36 – 303)***  

Normetanefríny cekové  955 ± 573 (380 – 2280)         175 ± 105 (70 – 417)*** 

Kys. homovanilová    10 – 40 mmol/d          1,8 – 7,3xxxx 

    27 ± 7 (13 – 48)          4,9 ± 1,3 (2,5 – 8,7). 

    23 ± 8          4,2 ± 1,5 



 

     na mol kreatinínu   2,31 (1,1 – 3,9)          3,7 (1,7 – 6,3) 

Kys. vanilmandľová   21 ± 9           4,2 ± 1,8)*** 

    18 ± 6 (8,6 – 32)         3,6 ± 1,2 (1,7 – 6,3)x 

    23 (17 – 32)         4,6 (3,4 – 6,3)xx 

    16 ± 5 (8 – 38)          3 ± 1(1,6 – 7,5)xxx 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

* plynová chromatografia; ** RIA; *** spektrofluorimetria; **** rádioenzýmová metóda; ***** HPLC; x 

– oxidácia perjodátom po rozdelení pomocou stlpcovej chromatografie; xx – oxidácia perjodátom po 

rozdelení na etylacetáte; xxx – papierová chromatografia; xxxx – spektrofotometrická metóda 

Exkrécia kys. vanilmandľovej (VMA) a kys. homovanilovej (HVA) u detí v mmol/d (aritmetický 

priemer x a horná hranica referenčného intervalu xmax) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Molekulové hmotnosti (Mr) a prevodové faktory (1/Mr x 10
3
) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Katecholamín       Mr   1/Mr × 10

3 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
 

 Adrenalín     83,21   5,4582 

 Noradrenalín     169,18   5,9109 

 DOPA      197,19    5,0713 

 Dopamín      153,18   6,5283 

 Metanefríny    197,23   5,0702 

 Normetanefríny   183,21   5,4582 

 Kys. dihydroxyfenyloctová  168,15   5,9471 

 Kys. homovanilová   182,18   5,4891 

 Kys. vanilmandľová   198,18   5,0459 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

         VMA         HVA 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Vek      x

–
  xmax      x

–
  xmax 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 < 2-týţd.     1,3  4,3     3,1     9,2 

 2–8.týţd.    2,1  6,6     5,5   11,0 

 2–6-mes.    3,1  7,6     7,1  15,9 

 7–12-mes.     3,6  8,6     8,8  18,7 

 1–5-r.     5,7  11,1   12,1   26,3 

 6–10-r.  10,1  18,2   21,4  37,9 

 11–15-r.  13,6  24,2   28,0  48,3 

 16–20-r.  16,1  28,3   30,2  54,9 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

katecholamínergický – aktivovaný katecholamínmi al. secernujúci →katecholamíny. 

katechol-O-metyltransferáza – EC 2.1.1.6, enzým z triedy transferáz, kt., katalyzuje prenos 

metylovej skupiny z S-adenozylmetionínu na katechol al. katecholamín, ako je DOPA, dopamín, 

adrenalín al. noradrenalín. Enzým sa vyskytuje v cytoplazme, najmä v obličkách, pečeni a CNS. 

katecholoxidáza – EC 1.10.3.1, skupina enzýmov z triedy oxidoreduktáz, kt. katalyzuje oxidáciu 

katecholov na 1,2-benzochinóny. Sú to proteíny obsahujúce meď, kt. pôsobia aj na substituované 

katecholy; mnohé z nich katalyzujú reakciu monofenoloxygenázy. Patria sem enzýmy, kt. sa v 

závislosti od ich substrátov nazývajú difenoloxidáza al. polyfenoloxidáza  

katechu – čierny bambir, vysušený výťaţok z dreva a listov tropickej rastliny Acacia catechu Willd. 

Leguminosae. Pouţíva sa v garbiarstve a farbiarstve. Jeho hlavnými zloţkami je katechín, kvercetín 

a kys. katechutrieslová; predtým sa pouţíval ako antidiareikum. 

katechumen – osoba, kt. sa pripravuje na prijatie za člena cirkvi. 



 

katelektrotonus – zvýšenie dráţdivosti nervu al. svalu v blízkosti katódy počas prechodu elekt. prúdu. 

Katen
®
 cps. (Slovakofarma) – Mexiletini hydrochloridum 100 mg v 1 cps., antiarytmikum; →mexiletín. 

Katen
®
 inj. (Hoechst-Biotika) – Mexiletini hydrochloridum 25 mg v 1 ml, antiarytmikum; →mexiletín. 

Katen Retard
®
 tbl. (Slovakofarma) – Mexiletini hydrochloridum 400 mg v 1 retardovanej tbl., 

antiarytmikum; →mexiletín. 

katena – skupina rôznych pôdnych typov utvorených na tej istej materskej hornine, no za rôznych 

geologických podmienok a odvodňovacích pomerov. 

katenácia – [l. catena reťaz] pochod katalyzovaný topoizomerázou I, ktorým vzniká katenát. 

katenát – [l. catena reťaz] štruktúra vzniknutá vzájomným prevlečením 2 al. viacerých 

dvojreťazcových kruţnicových molekúl DNA. 

katepsín – zmes tkanivových proteáz v ţivočíšnych tkanivách, kt. katalyzuje reakcie hydrolýzy a 

syntézy bielkovín. K. sa nachádzajú v bunkách a tkanivách. Označujú sa veľkými písmanami. Patrí 

sem k. D, kt. pôsobí v kyslej oblasti pH a zúčastňuje sa na degradácii rôznych vnútrobunkových 

proteínov, k. G je serínová proteáza, kt. sa nachádza v azurofilných granulách neutrofilov a pôsobí 

pri neutrálnom pH; má antimikróbne účinky, k. B, L a S patria k tiolovým (cysteínovým) proteázam. 

kateréza – [g. kathairesis pokles, redukcia] 1. slabosť, prost-rácia, vyvolaná liekom; 2. slabý účinok. 

katerizácia – [Ch. A. Cutter, amer. knihovník] určenie autorského znaku kniţničných jednotiek, kt. sa 

na regáloch stavajú abecedne. 

katéta – odvesna. 

katéter – [g. kathetér] cievka, cievkovač, rúrovitý, flexibilný, chir. nástroj, kt. sa vpravuje do telovej 

dutiny s cieľom odstrániť al. aplikovať kvapalinu; zavádza sa najmä do močového mechúra močovou 

rúrou pri jeho vyprázdňovaní. Ţenské uretrové k. sú dlhé ~ 8 cm, muţské 25 cm a majú rozmer 6 aţ 

60 Ch. (charrièrov). Uretrové k. sú z gumy al. plastu so silikonovaným povrchom (nemajú sa 

pouţívať kaučukové k., kt. silne dráţdia sliznicu a pri dlhodobom pôsobení vyvolávajú striktúru). 

Amplatzov koronárny katéter – preformovaný angiografcký k. tvaru J, pouţívaný ako alternatívu 

Judkinsovho koronárneho k. pri koronárnej artériografii. 

Angiografický katéter – k., cez kt. sa injikuje kontrastná látka na vizua- lizáciu cievneho systému 

orgánu. Môţe mať preformovaný koniec na uľahčenie selektívnej lokalizácie (napr. pri koronárnych 

al. obličkových cievach zo vzdialeného vstupného miesta). Podľa miesta vstupu al. určenia ide o 

femororenálny, brachiokoronárny k. ap. 

Aterektomický katéter – k. pouţívaný na odstraňovanie aterosklerotických plátov z tepien, má 

rotujúci noţík (brúsku) a zbieraciu komôrku na drvinu; vpravuje sa perkutánne pod rtg kontrolou. 

Balónikový katéter – k., kt. hrot je vybavený nafukovacím balónikom udrţujúcim balónik 

v ţiaducom mieste al. sa pouţíva na dilatáciu priesvitu cievy. 

Braaschov katéter – k. na hrote vybavený rozšíreným bulbom, pouţíva sa na dilatáciu al. určenie 

vnútorného priesvitu močovodu. 

Brockenbroughov transseptový katéter – špecializovaný srdcový k. so zakrivenou oceľovou vnú-

tornou ihlou, pomocou kt. sa punguje medzipredsieňové septum; pouţíva sa na katetrizáciu ľavej 

komory, keď nie je moţný retrográdny prístup cez aortovú chlopňu.  

Castillov katéter – srdcový k. tvarom a pouţitím podobný Amplatzovmu k., je však kratčí a zavádza 

sa cestou a. brachialis.  



 

Centrálny ţilový katéter – kavový k. 

Cournandov katéter – srdcový k. s jednoduchým koncovým otvorom; pouţíva sa na meranie TK, 

obyčajne v pravej komore. 

DeLeeho katéter – k. pouţívaný na vysávanie mekónia a amniotickej drviny z nazofaryngu 

a orofaryngu novorodencov. 

de Pezzerov katéter – k. s hruškovitým rozšírením na konci, umoţňujúcim jeho zadrţanie. 

Dvojcestný katéter – dvojkanálový k., jeden z nich slúţi na inj., druhý na odstraňovanie tekutiny al. 

jeden na vyplachovanie, druhý na drenáţ (napr. Foleyov k.).  

Drewov-Smithov katéter – prístroj pouţívaný na umelé prerušenie amniových blán pri indu-

kovanom pôrode. 

Elektródový katéter – srdcový k. obsahujúci jednu al. viaceré elektródy; môţe sa pouţívať na 

kardiostimuláciu al. aplikáciu vysokoenergetických výbojov. 

Eustachov katéter – prístroj na prefukovanie Eustachovej trubice, pouţíva sa na th. niekt. chorôb 

stredného ucha.  

Flautový katéter – uretrový k., kt. má na konci otvor podobný otvoru flauty.  

Foleyov katéter – tesný k. udrţujúci sa v močovom mechúri balónikom nafúknutým vzdu-chom al. 

tekutinou, na konci k. Je najpouţívanejší k.  

Garceauov katéter – k. s konickým hrotom určený na dilatáciu močovodu. 

Gensiniho koronárny katéter – nepreformovaný k. pouţívaný na koronárnu artériografiu; je dutý, 

cez strednú dutinu sa vpravuje vodiaci drôt al. monitoruje TK, bočné dutiny slúţia na rýchlu inj. 

veľkých objemov kontrastného materiálu. 

Gouleyov katéter – solídny, zakrivený oceľový inštrument, na dolnom povrchu vrúbkovaný, takţe 

sa dá zavádzať pomocou vodiča cez striktúru močovodu.  

Gruentzigov balónikový katéter – flexibilný balôónikový k. s krátkym drôteným vodičom fixovaným 

na hrote, pouţíva sa na dilatáciu stenóz artérií; balónik je vyrobený z mäkkého plastu, aby 

nezapríčinil ruptäru tepny. 

Judkinsov katéter – 1. koronárny k. predtvarovaný do tvaru písmena J na koronárnu angiografiu, 

kanyláciu a vpravovanie kontrastnej látky do vecovitých tepien perkutánne transfemorálnou cestou; 

je zhotovený z polyuretánu al. polyetylénu s jemným drôteným pletivom v jeho stene; špecificky je 

tvarovaný pravokoronárny a ľavokoronárny k.; 2. ,,pigtail“ k. na ľavostrannú ventrikulografiu. 

Kavakatéter – k. v. cava, centrálny ţilový k., plastová cievka, kt. sa zavádza do ţilového systému a 

v. cava sup. do blízkosti srdca, obyčajne po punkcii ţily v hornej časti tela (v. mediana cubiti, v. 

cephalica, v. basilica, v. jugularis ext. a int., v. subclavia), zriedka po punkcii v. saphena al. v. 

femoralis) a k. sa umiesťuje do v. cava inf., kt. však neumoţňuje merať centrálny ţilový TK a má 

častejší výskyt infekcie. Poloha hrotu k. sa kontroluje pomocou rtg. Kavakatéter sa pouţíva pri 

parenterálnej výţive (vysokoenergetické infúzne rozt.), meranie centrálneho ţilového TK a 

opakované parenterálne aplikácie liekov, resp. odbery krvi. Ku komplikáciám patria aseptické a 

septické tromboflebitídy, zriedka pneumotorax (najmä pri punk-ciách v. subclavia), krvácanie, 

arytmie (poloha k. v pravej komore), vzduchová embólia. 

Ľavokoronárny katéter – k. určený na koronárnu artériografiu ľavej vencovitej tepny. 

Malécotov katéter – 2 – 4-krídlový k. slúţiaci na katetrizáciu ţenského močového mechúra. 



 

Mnohoúčelový katéter – 1. k. s rozličnými funkciami al. aplikáciami; 2. k. na koronárnu angiografiu 

tvarovaný tak, ţe sa dá pouţiť pri akejkoľvek koronárnej artérii. 

Nélatonov katéter – k. z mäkkej gumy. 

NIH katéter – nepredtvarovaný k., pouţívaný na koronárnu artériografiu; má uzavretý koniec 

a viaceré bočné otvory na rýchlu inj. veľkých objemov kontrastnej látky. 

Philipsov uretrový katéter – močovodový k. s votkaným filiformným vodičom. 

,,Pigtail“ katéter – [angl. prasačí chvost] k. so zakrúteným koncom, podobným prasačiemu 

chvostu. 

Pravokoronárny katéter – k. určený na koronárnu artériografiu pravej vencovitej teplny. 

Permanentný katéter – k. na permanentnú katetrizáciu uretry. Patria sem Casperov, Foleyov, 

Malécotov, Mércierov a Pezzerov k. 

Preformovaný katéter – predtvarovaný k. uľahčujúci manipuáciu, avšak obmedzujúci sa obyčajne 

len na jedinú funkciu.  

Prostatový katéter – k.  s krátkym uhlovým zohnutím na pasáţ močovou rúrou cez zväčšenú 

prostatu. 

Robinsonov katéter – rovný k. s 2 – 6 otvormi umoţňujúcimi drenáţ, vhodný najmä v prí-tomnosti 

krvavých zrazenín, kt. by mohli okludovať jeden al. viaceré otvory. 

Slučkový katéter – k. určený na odstraňovanie vnútrosrdcových úlomkov k. vpravených iatro-

génne. 

Sonesov koronárny katéter – votkaný dakrónový al. polyuretánový k., kt. sa pouţíva pri koronárnej 

artériografii na kanyláciu a aplikáciu kontrastnej látky do kononárnych tepien. cez a. brachialis. Nie 

je predtvarovaný a môţe sa pouţiť na rôzne účely.  

Srdcový katéter – dlhý, jemný k. určený najmä na pasáţ, obyčajne cez periférnu krvu cievu. do 

komory srdca za rtg kontroly; pouţíva sa na získavanie vzoriek krvi a meranie vnútrosrdcových 

tlakov v dg. abnormalít srdca a th. intervencie. 

Swanov-Ganzov katéter – mäkký, ,,plávajúci“ katéter s balónikom na konci na meranie TK v a. 

pulmonalis; zavádza sa do v. basilica, v. jugularis int. al. v. subclavia a krvným prúdom sa dostáva 

do v. cava sup., pravej predsiene, komory a a. pulmonalis.  

Tenckhoffov katéter – k. pouţívaný pri peritoneálnej dialýze, pozostáva z flexibilnej silikónovej 

hadice s koncovým a bočnými otvormi a 1 al. 2 extraperitoneálnymi tesniacimi manţetami z 

dakrónovej plste. 

Termodilučný katéter – k. pouţívaný pri termodilúcii na vpravenie studeného kvapalinového 

indikátora do kardiovaskulárneho systému. 

Thiemannov katéter – cievka na jednorazovú katetrizáciu močového mechúra muţov so zúţeným 

mierne zahnutým koncom. 

Toposkopický katéter – miniatúrny k., kt. moţno zavádzať cez úzke, vinuté cievy s cieľom 

aplikovať chemoterapiu priamo do mozgových nádorov. 

Tracheový katéter – prístroj na odsávanie hlienu z priedušnice. 

katetometer – 1. fyz. optický prístroj na meranie vertikálnych vzdialeností; 2. geodézia prístroj na 

meranie zvislej vzdialenosti medzi nie príliš vzdialenými vodorovnými hladinami al. neprípustnými 

bodmi leţiacimi na zvislej čiare. 



 

katetrizácia – zavedenie →katétra do telovej dutiny, cievkovanie. 

Katetrizácia močového mechúra – cievkovanie sa vykonáva za prísnych pravidiel asepsy, u ţien 

najlep-šie v gynekol. polohe. U muţa sa po otrení glans penis (po stiahnutí predkoţky) dezinfekč-

ným rozt. (namočený tamón na pinzete) vstriekne doo uretry lubrikans (Instillagel), kt. obsahuje 

lokálne anestetikum a dezinfekčnú prímes. Potom sa voľne zavedie katéter, pričom sa dáva pozor 

na fossa navicularis, zakrivenie zadnej uretry a priechod zvieračom (niekt. pacienti napínajú). Tu sú 

aj miesta najčastejšieho iatrogénneho poranenia. Katéter sa musí zavádzaľ zľahka. Častým 

problémom býva slabý odpor v membránovej uretre. Pri kaţdom väčšom odpore treba myslieť na 

moţnú striktúru a vykonať radšej uretrocystografiu al. uretroskopiu na zistenie príčiny obštrukcie. K. 

vykonáva lekár. 

U ţien treba dbať najmä na dezinfekciu introitu (otierať vulvu od uretry smerom k rektu), vlastný 

výkon je jednoduchý pre krátkosť a priamosť ţenskej uretry. Môţe ju vykonávať zdrav. sestra. 

katetrón – druh tyratrónu, v kt. výboj ovláda mrieţku umiestenú zvonka sklenej banky. 

katex – kationit, ionex, vymieňač katiónov. 

katexia – výraz psychoanalýzy pre zúţenie al. koncentráciu energie do určitého smeru, zamerania 

(napr. na osobu, myšlienku). K. sa delia na: 1. vybíjajúce sa v prítomnosti objektu uspokojujúceho 

potreby, t. j. len vo forme gratifikujúceho vybitia; 2. vybíjajúce sa afektom vo forme afektívneho 

prejavu; 3. tzv. pudové k. pamäťových stôp.  

katexochén – [g.] najmä, predovšetkým, vo vlastnom zmysle. 

katexovanie – výmena katiónov pri úprave vody. 

katgut – angl. catgut mačacie črevo, natívny kolagén, chir., neresorbovateľný šijací materiál (fila 

collagenis resorbilis aseptica). K. sa vyrába z čriev oviec, zbavených tuku a vonkajšej i vnútornej 

vrstvy steny (tunica serosa, muscularis et mucosa). Ostávajúca tela submucosa sa rozreţe po dĺţke 

na 1 – 5 m, v alkalických kúpeľoch sa zbaví rozp. bielkovín, podľa poţadovanej hrúbky vlákna sa 

spojí po 2 – 15, stočí do vláken, kt. sa sušia, vyhladia a kalibrujú na určitú hrúbku od 0,10 do 0,80 

mm. Aby sa zabránilo denaturácii kolagénu, sterilizuje sa chem. al. ionizujúcim ţiarením. Soľami 

chrómu moţno resorpciu k. v tele predlţiť. Sterilný k. sa dodáva v konzervačnom rozt. vo fľašiach al. 

amp., príp. v suchom balení. K. sa štiepi len kolagenázami, iné proteázy naň nepôsobia. Vţdy tri 

helikálne peptidové reťazce (3 aminokyseliny na jeden závit) sú navzájom stočené do 

tropokolagénu, kt. sa spája do protofibríl, tie do filamentov, fibríl a kolagénových vláken, kt. sek. 

utávrajú sieť. 

Kathon
®
 (Rohm & Haas) – fungicídum, metylizotiazolinón a metylchlórizotiazolinón; →oktilinón. 

Kathreinov test →testy. 

Katilo
®
 – anorektikum; →norpseudoefedrín. 

katín – d-norizoefedrín, alkaloid z rastliny Cathia edulis Forsk. (Celestraceae). Pôsobí na nervový 

systém slabšie ako kokaín, nemá miestne anestetické účinky; pouţíva sa ako anorektikum a mierny 

euforizačný prostriedok. V Etiópii, juţ. a vých. Afrike a Jemene sa pouţívajú listy k. ako čajovina a 

ţuvací prostriedok. Priekupnícke názvy: kat, arabian tea, abyssinian tea (Jemen); kat, mulungi 

(Somálsko); khat, bushman
,
s tea, spelonken tea, wild tea, chirinda, redwood (Juţ Afrika); quat, qat 

(Etiópia); mlonge (pobreţie Suahel); mirungi (Kikuyu); Dorobo (tumayot); minungi (Kamba); ol 

meraa (Masai); ikwa (Myika) a i.; →norpseudoefedrín.  

katinón – cathinonum, (S)-1-amino-1-fenyl-1-propanón; -aminopropiofenón, C9H11NO, Mr 149,20; 

farmakologicky aktívny alkaloid extrahovaný z listov katu (Catha edulis Forsk., Celastraceae). 

katión – kladne nabitý →ión. 



 

kationit →katex. 

Kativ-G
®
 – protrombogénny vitamín; →menadión. 

katizofóbia – [g. kathizein posadiť sa + g. fobia strach] intenzívny, iracionálny strach z posadenia sa. 

katnep – bylina Nepeta cataria L., Labiatae, rastúca v Európe a Ázii. Obsahuje prchavé oleje, 

nepetalaktón, kys. nepetalovú a príbuzné látky, tanín. Aromatikum; jeho vôňa je veľmi atraktívna pre 

všetky druhu čeľade mačkovitých. 

Katlex
®
 (Iwaki) – diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid. 

katóda – [cathoda] 1. v elektrochemickej komore elektróda, na kt. sa uskutočňuje redukcia, t. j. negat. 

elektróda v elektrolytickej komore a pozit. elektróda v napäťovej komore; 2. elektróda elektrónky al. 

výbojky, kt. je zdrojom elektrónov zabezpečujúcich prúd medzi anódou a katódou; elektróda 

zapojená na záporný pól zdroja; op. anóda. 

katódová trubica – elektronické zariadenie, v kt. tok elektrónov z katódy tvorí katódové lúče 

vyvolávajúce katódové ţiarenie. V plynových a vákuových elektrónkach sa vyuţíva termoemisia 

elektrónov. V nich sa priamo al. nepriamo ţeraví katóda a prúd elektrónov z katódy k anóde v elekt. 

poli sa reguluje mrieţkami. Energia emitovaných elektrónov pri dopade na sklenú stenu trubice sa 

mení na svetelné ţiarenie. Úzky zväzok katódového ţiarenia za štrbinou A dopadá na protiľahlú 

stenu. V elekt. poli kondenzátora sa zväzok katódového ţiarenia zakrivuje k platni s kladným 

nábojom. Je to dôkaz, ţe častice tvoriace toto ţiarenie, majú záporný náboj. 

katódový osciloskop – elektronický merací prístroj umoţňujúci na tienidle obrazovky pozorovať 

rýchlo, najmä periodicky sa opakujúce elekt. javy (oscilácie), napr. rýchle zmeny napätia. 

Elektronické vákuové zariadenie na pozorovanie časovo rozvinutých priebehov elekt. veličín sa 

nazýva →oscilografická obrazovka. 

katódový sledovač – elektrónkový zosilňovač; →elektrónka. Na rozdiel od normálneho odporového 

zosilňovača má pracovný (anódový) odpor v katódovom okruhu elektrónky. Pomer výstupného k 

vstupnému napätiu je vţdy < 1. Najväčší význam má pri prispôsobovaní impedancií. Aby sa 

dosiahol najväčší výkon z elekt. prístroja, treba, aby sa vnútorný odpor spotrebiča rovnal 

vnútornému odporu zdroja. Ak nemá spotrebič potrebný odpor al. impedanciu, treba ho prispôsobiť 

tak, aby zodpovedal zmienenej podmienke. Ak ide o striedavý prúd s nízkou frekvenciou vyonáva sa 

toto prispôsobenie transformátorom, pri vyšších frekvenciách sa pouţíva k. s. Jeho vstupný odpor 

býva rádovo 10
5
 , výstupný odpor rádovo 10

2
 . Výstupný odpor (impedancia) k. s. sa pribliţne 

rovná prevrátenej hodnote strmosti pouţitej elektrónky. 

katochus – starý názov pre katalepsiu. 

katolikón – [g. katholikos všeobecný, univerzálny] panaceum, univerzálny liek, všeliek. 

katolyt – elektrolyt okolo katódy. 

katolýza – [g. kató pod + g. lysis uvoľnenie] neúplná al. prerušovaná premena komplexu chem. častíc 

na jednoduchšie zlúč.; týka sa najmä tráviacich procesov 

Katonil
®
 (Kali-Chemie) – diuretikum; →chlórmerodrín. 

Katopil
®
 tbl. (Galenika) – Captoprilum 25, 50 al. 100 mg v 1 tbl., inhibítor ACE, antihypertenzívum, 

vazodilatans; →kaptopril. 

katoptrický – zobrazujúci pomocou odrazu; zrkadlový. 

Katorin
®
 →glukonát draselný. 

Katoseran
®
 (Hishiyama) – blokátor vápnikových kanálov; →cinarizín. 



 

katotropia – katafória. 

Katov test →testy. 

Katovit
®
 (Thomae) – centrálne stimulans, antidepresívum; zmes s vitamínmi →prolintán. 

Katz, Bernard sir – (*1911) angl. biofyzik nem. pôvodu. R. 1970 mu bola udelená Nobelova cena 

spolu s Juliusom Axelrodom a Ulfom Svante von Eulerom-Chelpinom za zákl. objavy pri výskume 

prenosu informácií v organizme (spôsob prenosu elekt. impulzov z nervu na svaly). 

Katz, L. N. – (*1897) amer. lekár pôvodom z Poľska, od r. 1930 riaditeľ kardiovaskulárneho ústavu 

v Michael Reese Hospital v Chicagu. Zaoberal sa elektrokardiografiou a arytmiami. Typické EKG pri 

defekte medzikomorovej priehradky opísal spolu s H. Wachtelom. 

Katzenjammer – [nem., angl. hangover] príznaky ,,opice“: bolesti hlavy, nauzea, pp. mozgový edém 

mozgu a funkčná neuritída. 

Katzensteinov-Schoenfeldtovej testy →testy. 

Katzov-Wachtelov príznak – [Katz, L. N., *1897; Wachtel, H., amer. lekári] vysoké bifázické 

komplexy v II. a II. končatinovom zvode, vo V3, V4, kým v I. zvode hlboký kmit S pri defekte 

medzikomorovej priehradky na EKG. 

kaucia – [cautio] opatrnosť, varovanie, výstraha, záruka. 

kaučuk – cautschuc, zahustená a spracovaná mliečna šťava rozličných druhov rodu Hevea, najmä H. 

brasiliensis (Euphorbiaceae). H. brasiliensis je vysoký strom rastúci v povodí Amazónky (Peru, 

Brazília), dnes kultivovaný výlučne na Malajskom polostrove a ostrovoch Malajzie a Indonézie; 

poskytuje asi 45 % svetovej produkcie kaučuku. K. a získava z latexu stromov, kt. vyteká po 

narezávaní kôry, zahrievaním sa zahusťuje a miešaním sa vyberá surový k., kt. je elastický a dá sa 

formovať. Po hnetení sa prepiera, zbavuje vody a hyd-ralickými listami tvaruje do rozličných tvarov. 

Po prečistení poskytuje čistý k. (Resina elastica depurata). Technický k. sa pouţíva s prísadou síry 

(vulkanizovaný k.). Latex obsahu asi 60 % vody, 30 – 70 % emulgovaného k., 0,35 % bielkovín, 0,25 

% sacharidov 1,5 % kvebračiku, voľné i viazané tokotrienloy, -tokoferol a i. Čistený k. (para-

kaučuk) je cis-polymér a obsahuje 3000 – 6000 izoprénových jednotiek. K. tvorí zloţku mnohých 

iolačných pások, náplastí. Z vulkanizovaného k. sú rozličné lekárske prístroje a pomôcky. 

kaučukovník brazílsky – Hevea brasiliensis, dvojklíčnolistá rastlina z čeľade mliečnikovi-tých 

(→Euphorbiaceae). 

kauda →cauda. 

kaudálny →caudalis. 

Kaudálna anestézia – syn. sakrálna anestézia, druh peridurálnej anestézie s inj. lokálneho 

anestetika do sakrálneho kanála (hiatus canalis sacralis, asi 2 cm nad rima ani). Pouţíva sa najmä 

pri anorektálnych a vaginálnych operáciách. Jej výhodou je, ţe sa nepunguje dura mater, neklesá 

po nej TK a nevzniká senzorická ani motorická blokáda brucha a končatín. Nevýhodou je náročná 

punkčná technika a často neúspešný výkon. 

Kaudálny variant – anomália chrbtice s posunom hranice úsekov kaudálne (krátky proc. 

transversus C7, výrazné 12. rebro, krátke bedrové rebro na L1, lumbalizácia S1, sakralizácia Co1). 

Kaudálny syndróm – chabá obrna s bolesťami a poruchami citlivosti na dolných končatinách, 

poruchami močového mechúra a hrubého čreva vznikajúca pri.lézii cauda equina. Klin. obraz závisí 

od výšky postihnutého segmentu. Príčinou môţe byť fraktúra chrbtice, prolaps platničky, nádory 

miechy. Por. konusový sy. 



 

Kauffmannova tabuľka antigénov Escherichia coli – [Kauffmann, Fritz, 1899 – 1978, nem. mikro-

biológ pôsobiaci v Berlíne a Kodani] tabuľka antigénov Escherichia coli podľa Kauffmanna, 

Knipschildta a Vahlneho; zoradenie sérovarov E. coli podľa štruktúry jej antigénov. 

Kauffmannova-Whiteova klasifikácia – [Kauffmann, Fritz, 1899 – 1978, nem. mikrobiológ pôsobiaci 

v Berlíne a Kodani; White, P. B., brit. mikrobiológ 20. stor.] →klasifikácia. 

Kaufmannova metóda →metóda. 

Kaufmannova schéma – [Kaufmann, Carl, 1900 – 1980, berlínsky gynekológ] striedavé uţívanie 

estrogénov a gestagénov s cieľom upraviť menštruačný cyklus, napr. vo forme substiutučnej th. pri 

insuficiencii ovárií. 

Kaufmanov-McKusickov syndróm – [Kaufman, Robert Ljonel, *1937; McKusick, Victor Almon, 

*1921, kanad. genetik] →syndrómy. 

kaukazoidná rasa – syn. →leukodermi. 

kaukazológia – vedný odbor zaoberajpúci sa štúdiom jazyka, literatúry, kultúry a dejín kaukazských 

národov. 

kauliflória – vyrastenie kvetov priamo na kmeni drevín. 

kaulobakter →Caulobacter. 

kaulofylín – 1,2,3,4,5,6-hyxahydro-3-metyl-1,5-metano-8H-pyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-ón; N-

metylcytizín, C12H16N2O, Mr 204,26; látka izolovaná z rastliny Caulophyllum thalictroides Michx. 

(Berberidaceae); Thermopsis rhombifolia Richards., Baptisia perfoliata (L.)R., Br., Cytisus laburnum 

L. a Ormosia stipitata (Leguminosae). 

kauloid – vzpriamená al. poliehavá nepravá os s palístkami; plagiotropná pabyľka pečeňoviek 

(→Hepaticae). 

kaulóm – výhonok. 

kaustický – [causticus] 1. ţieravý, leptavý; 2. zaloţený na kaustike. 

kaustifikácia – chem. proces, pri kt. sóda pôsobením vápenného mlieka prejde na hydroxid sodný a z 

hydroxidu vápenatého vznikne nerozp. uhličitan vápenatý a vylúči sa v podobe kalu. 

kaustika – geom. plocha, kt. sa dotýka aspoň raz kaţdej priamky z daného súboru priamo; obalová 

plocha. 

kaustikum – farm. leptací prostriedok; leptadlo. 

kautela – zmluvne zabepečená výhrada na ochranu proti príp. záporným účinkom zmluvy. 

kauter – prístroj na kauterizáciu. 

kauterizácia – th. opálením tkaniva elekt. rozţeraveným drôtom; vypaľovanie chorých tkanív, 

deštrukcia tkaniva leptavými látkami. 

kauza – 1. práv. právny dôvod pre vznik záväzkov; hospodársky al. iný dôvod, z kt. vznikol záväzok; 2. 

práv. vec, kt. predmetom súdneho konania; 3. príčina dačoho vôbec. 

kauzalgia – [g. kausis pálenie + g. algos bolesť] bolesť vyvolaná čiastočnou léziou veľkého 

periférneho nervu al. jeho vetiev; →bolesť. Komplexný iritačný sy., kt. prvýkrát opísal Mitchell Weir 

(1864) na zákl. pozorovania ranených vo vojne Severu proti Juhu. Niekoľko týţd. aţ mes. po 

poranení (najmä po amputácii časti končatiny) sa postupne rozvinie sy. krutých bolestí zmiešaných 

s pálčivosťou (odtiaľ názov). Zriedkavejšie vzniká obraz bolestí a mrazivých parestézií, bolestí a 



 

svrbenia, boelsti a sucha al. len úporných vŕtavých, bodavých a rezavých bolestí al.sy. úporných 

parestíézií. U pacientov sa k. môţu vnemovo premietať do chýbajúceho segmentu. 

Príčinou k. je aferentná senzibilizácia nervových vlákien a centier a aktivácia sympatika. Sú pp. 

podmienené abnormálnymi spojeniami medzi aferentnými senzibilnými a eferentnými vegetatívnymi 

vláknami. Bolesti bývajú pálčivé, majú charakter alodýnie a hyperpatie. Dostavujú sa obyčajne ihneď 

po čiastočnom poškodení nervu, niekedy aţ neskôr. Najčastejšie bývajú postihnuté nervy 

obsahujúce väčší podiel vegetatívnych vlákien (n. medianus, n. ischiadicus, n. tibialis, n. ulnaris; 

kauzalgia n. radialis je veľmi zriedkavá). K. vznikajú spontánne, bývajú stále, pálčivé. Vyvoláva ich 

ľahký dotyk, stres, zmeny teploty a pohyby postihnutej končatiny, optické a akustické podnety, napr. 

náhly hluk al. ostré svetlo, emocionálne poruchy.  

Záchvatovité bolesti postihujú často celú končatinu a spájajú sa s nimi vazomotoricko-trofické 

poruchy. Zisťuje sa atrofia koţných adnex a hlbších štruktúr, sek. trofické zmeny na kostiach, kĺboch 

a svaloch. Koţa býva začervenená, studená, vlhká. Odpoveď na galvanizáciu a pletyzmografia 

vykazuje príznaky hyperaktivity sympatika. Na rtg. sa zisťuje atrofia kostí. 

K. väčšinou pretrvávajú, zriedkavejšie sa spontánne upravujú. V prvých mes. k. sa niekedy darí 

prechodne odstrániť bolesti blokádou sympatika a intenzívnou fyz. th. Ak nenastane zlepšenie po 

opakovaných blokádach, je indikovaná sympatektómia. Pri dlhšie trvajúcich bolestiach je th. menej 

úspešná. 

kauzalita – [causalitas] 1. forma objektívnej súvislosti javov; príčinnosť; 2. myšlienková metóda 

zaloţená na skúmaní príčinných súvislostí objektívnej reality; →príčinnosť. 

kauzálny – [cuasalis] príčinný. Kauzálna terapia – th. príčiny ochorenia, na rozdiel od symptomatickej 

th., kt. sa zameriava na miernenie príznakov. 

kava – [polynéz.] opojný nápoj, kt. sa pripravuje z kokosového mlieka a koreňov rastliny Piper 

methysticum. 

káva →kofeín. 

kavaín – syn. gonosan; 5,6-dihydro-4-metoxy-6-(2-fenyl-etenyl)-2H-pyran-2-ón, C14H14O3, Mr 230,25; 

psychotropná látka izolovaná z podzemku a koreňov rastliny Piper Methysticum Forst., Piperaceae 

(kava). Dihydrokavaín, C14H16O3, sa nazýva marindinín. 

kavakatéter →katéter. 

kava-kava – sušený podzemok a korene rastliny Piper methysticum Forst., Piperaceae, rastúcej v 

Polynézii. Najdôleţitejšími zloţkami sú kavaín, dihydrokavaín, metysticín, dihydrometysticín a 

yangonín. Termín kava je aj hovorový názov intoxikačného nápoja pripravovaného z koreňov tejto 

rastliny. 

kaválny →cavalis. Kaválny typ – forma hematogénneho metastazovania so zavlečením karci-

nomatóznych buniek do v. cava. Vyskytuje sa pri karcinóme GIT a prim. karcinóme pečene. Prim. 

filtrom sú pľúca.  

kavatin – syn. metisticín, zloţky kavy. 

kavatyp – forma hematogénneho metastazovania so zavlečením karcinomatóznych buniek 

prostredníctvom v. cava. 

kaveola →caveola. 

kaveolíny – signálne proteíny schopné viazať mnohé zloţky signalizačných dráh; →sval. Sú to 

integrálne proteíny, kt. sa nachádzajú v povrchových membránach kaveol (k. 1 a 3) – malých 



 

invaginácií bunkovej membrány fľaškovitého tvaru, objavených elektrónovou mikroskopiou 

v epitelových a endotelových bunkách. 

K. sa zúčastňujú sa na transdukcii signálov pomocou receptorov tyrozínkináz a G-proteínov. 

Koncentrujú lipidy (cholesterol a glykosfingolipidy a lipidmi modifikované signálne molekuly v 

membráne kaveol (SRC-kinázy, H-ras, eNOS, G-proteíny).  

Kaveolín-3 je integrálny transmembránový proteín špecifický pre svaly, nachádza sa v priečne 

pruhovanom a hladkom svale v sarkoleme a T-tubuloch. Tvorí homooligoméry zloţené zo 14 – 16 

podjednotiek. Interaguje s podjednotkou a G-proteínu, signálnymi proteínmi (Gl2a, Gbg, c-SRC, 

kinázy podobné SRC) s dystrofínom a asociovanými glykoproteínmi (DAG), dysferlínom, PFK-Ma 

nNOS (inhibuje akvitu nNOS). Je potrebný na fúziu myoblastov a tvorbu myotubulov. Zúčastňuje sa 

na prenose signálov väzbou na receptor tyrozínkináz a G-proteíny. Jeho gén je na lokuse 3p25. 

Mutácie tohto génu podmieňujú kongenitálnu dystrofiu svalov panvového pletenca typu 1C, ,,rippling 

muscle disease“ (chorobu „zvlnených“ svalov), idiopatickú hyperkreatínkinazémiu. Obsah kaveolínu 

3 vo svale, najmä v membráne, je zníţený, prítomné sú nestále vysokomolekulové agregáty 

a skrátený je t0,5 kaveolínu-3. 

kaverna – [caverna] dutý priestor, vnútro, dutina vzniknutá rozpadom tkaniva (napr. v pľúcach pri tbc). 

Pri k. v pľúcach s Ø vlašského orecha je počuteľný ohraničený bubienkový poklep (→Gerhardtova 

akustická zmena); pri k. s hladkou a napnutou stenou, uloţených blízko steny hrudníka zvuk 

prasknutého hrnca následkom vypudenia vzduchu úzkym otvorom k. blézko steny hrudníka pri silnej 

perkusii, príp. s kovovým charakterom (štrnganie mincí); auskultačne sa zisťuje amforické dýchanie 

,,výskanie“, ,,škrípanie“, ,,kvičanie“, príp. kovové zvučené trecie šelesty (tzv. šelest padajúcej 

kvapky). Pri tbc pri zníţenej odolnosti môţu vzniknúť tenkostenné k., akoby vyrazené v intaktnom 

pľúcnom tkanive (nem. Lochkaverne).  

Schnabelova kaverna – glaukomatózna atrofia optika pri zvýšenom vnútroočnom tlaku. 

kavernilokvia – [caverniloquia] pektorilokvia s nízkymi tónmi, svedčí o dutine v pľúcach. 

kavernitída – [cavernitis] zápal corpora cavernosa al. corpus spongiosum penis. Fibrózna k. – 

Peyronieho choroba. 

kavernóm – [cavernoma] hemangióm. 

kavernoskopia – [cavernoscopia] inšpekcia dutiny pomocou osobitného prístroja (kaverno-skopu) 

zavedeného cez medzirebrový priestor do pleurálnej dutiny. 

kavernostómia – [cavernostomia] chir., široké otvorenie, vyústenie kaverny. 

kavernotómia – [cavernotomia] operačné otvorenie kaverny. 

kavernozitída →kavernitída. 

kavernózny – [cavernosus] bohatý na dutiny, dutinový; dutinkatý. 

 

 

 


