
 

M – 1. rím. číslica 1000 (mille); 2. značka jednotky magnetického indukčného toku maxwell; 3. značka 

pre predponu metrických jednotiek mega- (10
6
); 4. staršia skr. pre mólový rozt.; 5. symbol pre 

morgan; 6. sérol. hlavný antigén krvnej skupiny MNS; 7. symbol pre mukoidný (kolónie); 8. skr. pre 

myópiu; 9. symbol pre nízkofrekvenčnú zloţku 1. srdcovej ozvy; 10. znak pre stoličky stáleho chrupu 

(dentes molares). 

m – 1. symbol pre meter; 2. symbol pre mili-; 3. značka pre stoličky mliečneho chrupu. 

m. – 1. anat. skr. pre sval (musculus); 2. farm. skr. na recepte misce zmiešaj; 3. skr. l. morbus 

choroba;. 

m- – chem. skr. pre meta-. 

 – mí, 12. písmeno g. abecedy; 1. decimálna predpona mikro-; 2. staršia značka pre mm (mikrón); 3. 

skr. pre koeficient lineárneho zoslabenia; 4. značka priemeru štatistického súboru; 5. značka 

elektroforetickej pohyblivosti; 6. symbol ťaţkých reťazcov imunoglobulínov M.. 

m. D. S. – skr. na recepte misce, da, signa, detur, signatur zmiešaj, vydaj, označ. 

m. f. – skr. na recepte misce fiat zmiešaj a priprav. 

m. f. mass. pil. – skr. na recepte misce fiat massa pilularum zmiešaj a priprav pilulkovú hmotu. 

m. f. mass. pil. e qua form. – skr. na recepte misce fiat massa pilularum e qua formentur zmiešaj a 

priprav pilulkovú hmotu, z kt. sformuj, vytvaruj. 

M 2H
®
 – sedatívum, hypnotikum; →butoktamid. 

M14
®
 – antibiotikum; →rifamid. 

M 19-Q
®
 – antibiotikum; →rokitamycín. 

M 99
®
 – opiát, pouţíva sa na imobilizáciu zvierat; →etorfín. 

M 115
®
 – nervosvalový blokátor; →suxetóniumbromid. 

M 141
®
 – antibiotikum; →spektinomycín. 

M 144
®
 – antikonvulzívum; →atrolaktamid. 

M 183
®
 – opiát pouţívaný na imobilizáciu veľkých zvierat; →etorfín. 

M 285
®
 – antagonista etorfínu; →cyprenorfín. 

M 4209
®
 – antibiotikum; →karbomycín. 

M 4365A2
®
 – antibiotikum; →rozaramicín. 

M 4888
®
 – antimalarikum; →chlórgvanid. 

M 5050
®
 – narkotické analgetikum; →diprenorfín. 

M 5943
®
 – antimalarikum; →chlórprogvanil. 

M 7555
®
 – antiprotozoikum; →chinapyramín. 

M 9834
®
 – poľnohospodárske fungicídum; →benalaxyl. 

M 10580
®
 – antimalarikum; →cykloguanil. 

M 73101
®
 – antiflogistikum, analgetikum; →emorfazón. 



M 139603
®
 – antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces longisporoflavus NCIB 11426; pouţíva 

sa vo veter. med. na zvýšenie výkonnosti preţúvavcov; →tetronazín. 

MA – 1. skr. angl. mental age mentálny vek; 2. psychol. skr. Marriage Analysis, test pre poradenstvo 

manţelských dvojíc. Obsahuje 8 skórov: pojmy rol, predstava o sebe, citový vzťah k manţelovi 

(manţelke), emočná otvorenosť, znalosť manţela (manţelky), sexuálna adjustácia a istota, 

spoločné črty, význam manţelstva (Blazie a Goosman, 1966). 

Ma – 1. skr. jednotky rýchlosti mach; 2. značka pre chem. prvok masurium (staršie pomeno-vanie 

technécia). 

mA – značka jednotky elekt. prúdu miliampér; 1 mA = 10
–3

 →ampéra.  

ma – 1. značka pre predponu metrických jednotiek myria- (10
4
); 2. druh drogy (pomenovanie 

marihuany v Číne). 

MAACL – skr. Multiple Affect Adjective Check List, psychol. variant Zuckermanovho zaškrtávacieho 

zoznamu afektívnych adjektív; →AACL. Test má dve formy: jednu na meranie čŕt a druhú na 

sebahodnotenie stavu. Test ,,čŕt“ má podľa zaškrtnutia adjektív zachytiť ako sa vyšetrovaná osoba 

cíti ,,obvykle“, pri verzii ,,stavov“ sa má vyjadriť, ako sa cíti ,,teraz“, ,,dnes“. MAACL dopĺňa škála 

depresie a hostility. Celkove ide o 132 adjektív vystihujúcich negat. emócie, anxiozitu, depresiu, 

hostilitu (Zuckerman a Lubin, 1965). 

Maastrichtská zmluva – angl. Maastricht Treaty, zmluva o Európskej únii, prijatá na stretnutí 

Európskej rady 9. – 10. 12. 1991 v holadskom Maastrichte. Svojím významom sa prirovnáva 

Rímskej zmluve a Jednotnému európskemu aktu. Obsahuje Zmluvu o hospodárskej a menovej únii 

a Zmluvu o politickej únii. Vytýčila a posilnila tri hlavné piliere, na ktorých stojí Európska únia: 

hospodárska a menová únia, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca v justícii 

a vnútorných záleţitostiach. Zmluva vstúpila do platnosti 1. 11. 1993. Od tohto dátumu sa zavádza 

pojem Európska únia, pod ktorým patrí nové ES (namiesto EHS), staré ESUO a Euratom 

Mabertin
®
 (Sidus) – sedatívum, hypnotikum; →temazepam. 

mabuterol – syn. ambuterol; 4-amino-3-chlór--[[(1,1-dimetyletyl)amino]metyl]-5-(trifluór-

metyl)benzénmetanol, C13H18ClF3N2O, Mr 310,75; bronchodilatans, 

antiastmatikum (dl-forma hydrochlorid, C13H19Cl2F3N2O – KF 848
®
, 

PB 868Cl
®
, Broncholin

®
). 

Mabuterol 

 

MAC – 1. skr. angl. membrane atacking complex komplex atakujúci membrány; →komplementový 

systém; 2. skr. angl. minimal alveolar concentration min. alveolárna koncentrácia inhalačného 

anestetika, pri kt. napr. 50 % (MAC50) všetkých pacientov reaguje obrannou reakciou na koţný rez. 

Pri MAC EI50 je kritériom relaxácia hlasiviek pri endotracheálnej intubácii (pacient nekašle); MAC 

ovlyvňuje hypoxia, anémia, hypotenzia, hypotermia, súčasná aplikácia iných narkotík; 3. kombinácia 

cytostatík: metotrexát + daktinomycín (aktinomycín) + chlorambucil. 

mac. – skr. na recepte macera maceruj. 

Mac-1 – glykoproteín, 2-integrín, receptor komplementu typu 3 (CR3), exprimovaný na monocytoch, 

makrofágoch, granulocytoch a NK-bunkách. Sprostredkúva adhéziu leukocytov a slúţi ako receptor 

pre inaktivovaný fragment komplementu C3b (iC3b); zúčastňuje sa aj na bunkovej cytotoxickosti 

závislej od protilátok. 

Macaca – rod starosvetských opíc. 



Macaca cyanomulgus – druh severoamer. opíc, kt. sa pouţíva ako laborat. zviera.  

Macaca mulatta – druh často pouţívaných na fyziol. štúdie. 

Macasirool
®
 (Hisiyama) – diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid. 

Macassar Oil – makasarový olej; →olej. 

MACC Behavioral Adjustment Scale →testy. 

Macdonaldov test →testy. 

Mace
®
 – aerosólová zmes org. lakrimátorov. 

macerácia – [maceratio] 1. vyluhovanie, príprava fytofarmák za studena pri teplote 15 – 25 °C 

najčastejšie 30 min, ale aj 7 d (ČSL 3), pričom sa výluh občas mechanicky premiešava; 2. 

mikroskopický postup, pri kt. sa obyčajne pomocou chem. látok rastlinné al. ţivočíšne tkanivá 

rozloţia na svoje zloţky. Pri týchto procesoch izolácie sa nemá bunka morfol. zmeniť, jej chem. 

zloţenie sa však môţe. Pri m. sa izolujú ţivé bunky al. mŕtve bunky, pričom sa zachováva ich 

obsah, al. mŕtve bunky bez obsahu; →extrakcia. 

macerát – 1. fetus maceratus; 2. výluh z drogy získaný →maceráciou  

maceratus, a, um – macerovaný, zmäknutý, rozloţený, nachádzajúci sa v rozklade. 

maceroinfúzia →zápary, odvary. 

McEwenov bod →body. 

Macewenov príznak – [Macewen, William sir, 1848 – 1924, škót. chirurg] →príznaky. 

Macewenov trojuholník – [Macewen, William sir, 1848 – 1924, škót. chirurg] →trojuholník. 

Macewenova operácia – [Macewen, William sir, 1848 – 1924, škót. chirurg] →operácie. 

Macchiavellovo farbenie – [Macchiavello, A., číl. lekár] →farbenie. 

macies, es, f. – chudosť, vychudnutosť. 

MAC INH – skr. angl. membrane attack complex inhibitor inhibítor komplexu atakujúceho membrány. 

MacIntoshov-Leatherallov tubus – [MacIntosh, R., sir, oxfordský anesteziológ] endobronchiálny 

tubus. 

macis →semeno. 

MacKayov-Margov elektrický tonometer – [MacKay, Ralph Stuart, *1924, amer. biofyzik; Marg, 

Elwin, *1918, amer. fyzik] elektronický tonometer na meranie vnútroočného tlaku vybavený plochým 

snímačom, kt. sa nakladá priamo na rohovku.  

Mackenrodtov väz – [Mackenrodt, Alvin Karl, 1859 – 1925, nem. gynekológ] plica retro-uterina. 

Mackenzieho amputácia – amputácia podobná Symeovej, lalok sa však odoberá z vnútornej strane 

členka. 

Mackenzieho bod →bod. 

Mackenzieho príznak – [Mackenzie, Stephen, 1844 – 1909, angl. lekár] →príznaky. 

Mackenzieho zóny – [Mackenzie, Stephen, 1844 – 1909, angl. lekár] zóny, kt. obkolesujú svalové 

skupiny, do kt. sa projikujú pri určitých ochoreniach vnútorných orgánov inervovaných tými istými 

segmentami miechy, bolesti; por. Headove zóny. 

MacKinleyove bunky →Downeyove bunky (→bunky). 



Mackreazid
®
 – tuberkulostatikum; →cyacetacid. 

MacLeanova-Maxwellova choroba – [MacLean, Charles Murray, 1788 – 1824, angl. lekár pôsobiaci 

v záp. Afrike; Maxwell, James Laidlaw, 1836 – 1921, angl. lekár pôsobiaci na Formóze] →choroby. 

MacLennanov syndróm →syndrómy. 

Macleod, John James Richard – (1876 – 1935) škót. fyziológ a biochemik. R. 1923 dostal Nobelovu 

cenu spolu s F. G. Bantingom za objav inzulínu. 

Macleodov syndróm →syndrómy. 

Maclicine
®
 (Christiaens) – antibiotikum; →dikloxacilín. 

Macmiror
®
 (Poli) – antibiotikum, antimykotikum, antiprotozoikum, účinné proti trichomoniáze; 

→nifuratel. 

MacMunnov test – [MacMunn, Charles Alexander, 1852 – 1911, angl. patológ] →testy. 

Macocyn
®
 – antibiotikum; →oxytetracyklín. 

Macol
®
 (Mazer) →polyoxyetylénalkohol. 

maconha – syn. djama, názov marihuany v Juţ. Amerike. 

MACOP-B – kombinácia cytostatík: metotrexát + doxodubicín + cyklofosfamid + vinrikstín + prednizón 

+ bleomycín + kotrimoxazol. 

Macphenicol
®
 (Nakataki) – antibiotikum; →tiamfenikol. 

MacQuarrierova choroba →choroby. 

Macquerova soľ – arzeničnan draselný KH2AsO4. 

macr/o- – prvá časť zloţených slov z g. makros veľký. 

Macrabin
®
 →vitamín B12. 

Macracanthorhynchus – čeľaď endoparazitov kmeňa Nemathelminthes. 

macraesthesia, ae, f. – [macr- + g. aisthésis cit] →makrestézia. 

macrencephalia, ae, f. – [g. makros veľký, + g. enkefalos mozog] →makrencefália. 

macroadenoma, tis, n. – [macro- + adenoma adenóm] →makroadenóm. 

macroamylasaemia, ae, f. – [macro- + amylasum amyláza + g. haima krv] makroamylazémia, 

izolované zvýšenie →amylázy viazanej na imunoglobulíny v krvi. 

macroanalysis, is, f. – [macro- + analysis analýza] makroanalýza, analýza vykonávaná s väčším 

mnoţstvom vzorky. 

Macrobdella – rod pijavíc čeľade Gnathobdellidae. M. decora – malá pijavica  rozšírená v USA a 

Kanade, pouţívaná niekedy na med. účely. 

Macrobin
®
 – anabolikum; →klostebol. 

macrobiopsia, ae, f. – [macro- + g. bios ţivot + g. opsis videnie] makrobiopsia, väčšia bioptická 

vzorka odobratá napr. počas endoskopie polypektomickou slučkou. 

macrobiosis, is, f. – [macro- + g. bios ţivot + -osis stav] makrobióza, dlhá ţivotnosť, dlhovekosť. 

macroblastos, i, m. – [macro- + g. blastos výhonok] →makroblast. 

macroblepharia, ae, f. – [macro- + g. blepharon mihalnica] →makroblefária. 



macrobrachium, i, n. – [macro- + l. brachium rameno] →makrobrachium. 

macrocardius, i, m. – [macro- + g. kardia srdce] →makrokardia. 

macrocaryosus, a, um – [macro- + g. karyon jadro + -osis stav] veľkojadrový.  

macrocephalia, ae, f. – [macro- + g. kefalé hlava] →makrokefália. 

macrocolon, i, n. – [macro- + g. kólon tračník] →makrokolón. 

macrocornea, ae, f. – [macro- + l. cornea rohovka] →makrokornea. 

macrocystosis, is, f. – [macro- + g. kystis dutina] →makrocystóza. 

macrocythaemia, ae, f. – [macro- + g. kytos + g. haima krv] →makrocytémia. 

macrocytosis, is, f. – [macro- + g. kytos bunka + -osis stav] →makrocytóza. 

macrocytus, i, m. – [macro- + g. kytos bunka] →makrocyt. 

macrodactylia, ae, f., macrodactylismus, i, m. – [macro- + g. daktylos prst] →makrodaktýlia. 

Macrodantin
®
 (Eaton) – chemoterapeutikum; →nitrofurantoín. 

Macrodex
®
 (Pharmacia) →dextrán 70. 

macrodiagnostica, ae, f. – [macro- + diagnostica rozpoznávanie chorôb] →makrodiagnostika. 

Macrodiol
®
 – estrogén; →estradiol. 

macrodontia, ae, f. – [macro- + g. odús-odontos zub] makrodoncia, abnormálne veľké zuby. 

macrodystrophia (ae, f.) lipomatosa – [macro- + dystrophia porucha výţivy] makrodystro-fia 

(lipomatózna), nadmerne hromadenie tuku v tkanivách. 

macrofocalis, e – [macro- + l. focus loţisko] makrofokálny, veľkoloţiskový, s nadmerne veľkým 

loţiskom. 

macrogastria, ae, f. – [macro- + g. gaster ţalúdok] →makrograstria. 

macrogenesis, is, f. – [macro- + g. genesis vznik] →makrogenéza. 

macrogenitosomia (ae, f.) praecox – [macro- + l. genus rod + g. soma telo] predčasná 

makrogenitozómia, adrenogenitálny sy. postihujúci mladých jedincov následkom vrodenej 

nadprodukcie kôry nadobličiek; príčinou býva pinealóm. 

macroglia, ae, f. – [macro- + g. glia podporné nervové tkanivo] →makroglia. 

macroglobulinaemia, ae, f. – [macro- + globulinum globulín + g. haima krv] →makroglobulinémia. 

macroglobulinum, i, n. – [macro- + globulinum globulín] →makroglobulín. 

macroglossia, ae, f. – [macro- + g. glossa jazyk] →makroglosia. 

macrognathia, ae, f. – [macro- + g. gnathos čeľusť] →makrognátia. 

Macrogolum 300 – skr. Macrogol. 300, ČSL 4, makrogol 300, syn. Polyethylenglycolum 300; 

pomocná látka. Je to kondenzačný polymér etylénoxidu a vody, zodpovedajúci vzorcu HOCH2–

(CH2–O–CH2)n–CH2OH, kde n je v rozpätí od 5 do 7. Číselné označenie zodpovedá pribliţnej 

priemernej Mr. Je to číra, viskózna, bezfarebná aţ slabo naţltlá tekutina, slabého charakteristického 

zápachu. Je veľmi dobre rozp. vo vode, v 95 % liehu; je prakticky nerozp. v étere, tukoch a 

mastných olejoch. 

 Dôkaz 



a) Asi 1,0 g vzorky sa v skúmavke opatrne zahreje za pretrepávania s 2 – 3 kv. Koncentrova-nej 

kys. sírovej. Unikajúce pary sa pomocou dobre utesnenej zahnutej sklenej trubice siahajúcej na dno 

druhej skúmavky zavádzajú do 1,0 ml rozt. chloridu ortutnatého; po chvíli sa vylúči biela, kryštalická 

zrazenina. 

 b) Viskozita: 25 = 60 – 85 mPa.s. 

 c) Hydroxylové číslo: 350 – 400. 

 d) Teplota tuhnutia: –15 aţ –8 °C.  

Uchováva sa v dobre uzarvretých nádobách . 

Prípravok – Ung. macrogoli. 

Macrogolum 1500 – skr. Macrogol. 1500, ČSL 4, makrogol 1500, syn. Polyethylenglycolum 300; 

pomocná látka. Je to kondenzačný polymér etylénoxidu a vody, zodpovedajúci vzorcu HOCH2–

(CH2–O–CH2)n–CH2OH, kde n je v rozpätí od 30 do 40. Číselné označenie zodpovedá pribliţnej 

priemernej Mr. Je to hmota podobná vosku, biela aţ slabo naţltlá, slabého charakteristického 

zápachu. Je veľmi dobre rozp. vo vode, v 95 % liehu; je prakticky nerozp. v étere, tukoch 

a mastných olejoch. 

 Dôkaz 

 a) →Macrogol 300. 

 b) Viskozita: 25 = 27 – 40 mPa.s; meria sa vodný rozt. (0,5 g/ml). 

 c) Hydroxylové číslo: 70 – 90. 

 d) Teplota tuhnutia: 40 – 50 °C.  

Uchováva sa v dobre uzarvretých nádobách . 

Prípravok – Ung. macrogoli. 

macrographia, ae, f. – [macro- + g. grafein písať] →makrografia. 

macrogyria, ae, f. – [macro- + l. gyrus závit] →makrogýria. 

macrohaematuria, ae, f. – [macro- + g. haima krv + g. úron moč] →makrohematúria. 

macroch(e)ilia, ae, f. – [macro- + g. cheilos pera] →makrocheilia. 

macroch(e)iria, ae, f. – [macro- + g. cheir ruka] →makrocheiria. 

Macrochires – krátkonoţce, menšie, bohato operené vtáky. Nohy majú krátke a slabé. Patria sem 

podrady: dáţďovníky (Apodes) a kolibríky (Trochili). 

macrokaryosis, is, f. – [macro- + g. karyon jadro + -osis stav] →makrokaryóza. 

macromastia, macromazia, ae, f. – [macro- + g. mastos, mazos prsník] makromastia, hypertrofia 

prsníka, makromázia. 

macromelia, ae, f. – [macro- + g. melos úd, končatina] →makromélia. 

macromolecula, ae, f. – [macro- + l. moles hmota] →makromolekula. 

macromolecularis, e – [macro- + l. moles hmota] →makromolekulový. 

macromyeloblastos, i, m. – [macro- + g. myelon dreň + g. blastos výhonok] makromyeloblast, 

abnormálne veľký myeloblast. 

macronesia, ae, f. – [macro- + g. nesos ostrov] →makronézia. 



macronuclearis, e – [macro- + l. nucleus jadro] makronukleárny, veľkozrnový, veľkojadrový. 

macronychia, ae, f. – [macro- + g. onyx-onychos necht] →makronychia. 

macroorganismus, i, m. – [macro- + g. organon orgán] makroorganizmus, organizmus viditeľný 

voľným okom. 

macroparasitus, i, m. – [macro- + g. parasítos príţivník] makroparazit, cudzopasník viditeľný voľným 

okom. 

Macrophage Activating Factor – MAF; →interferón . 

Macrophage-derived Growth Factor – MdGF, rastový faktor odvodený z makrofágov. Izoloval sa 

pôvodne a 

rastovými faktormi endotelových buniek odvodenými zo sietnice (retina-derived endothelial cell 

growth factors). Stimuluje syntézu DNA v kultivovaných fibroblastoch. Má mitogénny účinok na 

kultivované bunkové línie a indukuje regeneráciu končatín plazov in vivo. Identifikovali sa 2 formy, 

indukujú proliferáciu a diferenciáciu rôznych buniek vrátane rohovkových, endotélií, myoblastov, 

chondrocytov, osteoblastov a gliových buniek. FGF má neurotrofnú a angiogénnu aktivitu a má 

rastovým faktorom odvodeným z oka (eye-derived growth factor, EDGF-II). 

macrophagocytosis, is, f. – [macro- + g. fagein hltať + g. kytos bunka + -osis stav] →mak-

rofagocytóza. 

macrophagus, i, m. – [macro- + g. fagein hltať] →makrofág. 

macrophallus, i, m. – [macro- + g. fallos penis] makrofalus, abnormálne veľký penis. 

macrophthalmia, ae, f. – [macro- + g. ofthalmos oko] →makroftalmia.  

macroplasia, ae, f. – [macro- + g. plassein formovať] →makroplázia.  

macropodia, ae, f. – [macro- + g. pús-podos noha] →makropódia. 

macroprosopia, ae, f. – [macro- + g. prosopon tvár] →makroprozopia. 

macrop(s)ia, ae, f. – [macr- + g. ops-opsis videnie] →makropsia. 

macrorhinia, ae, f. – [macro- + g. rhis-rhinos nos] →makrorínia. 

Macroscan-131
®
 (Abbott) – iódovaný ľudský sérový →albumín. 

macroscopia, ae, f. – [macro- + g. skopein pozerať] →makroskopia. 

macroscopicus, a, um – [macro- + g. skopein pozerať] →makroskopický. 

Macrose
®
 – plazmatický expandér; →dextrán. 

macrosigma, tis, n. – [macro- + g. sigma, colon sigmoideum esovitá slučka] →makrosigma. 

macrosomia, ae, f. – [macro- + g. soma telo] →makrozómia. 

macrosplanchnia, ae, f. – [macro- + g. splanchnon útroby] →makrosplanchnia. 

macrosplenia, ae, f. – [macro- + g. splen slezina] →makrosplénia. 

macrostoma, tis, n. – [macro- + g. stoma ústa] →makrostómia. 

macrostructura, ae, f. – [macro- + g. structura stavba] →makroštruktúra. 

macrotia, ae, f. – [macr- + g. otos ucho] →makrócia. 



Macrura – raky. Desaťnohé kôrovce s dobre vyvinutým dlhým, bruškom, na kt. je obyčajne 6 párov 

bruškových dvojvetvových noţičiek. Na konci bruška je široká chvostová putvička. Majú silný 

pancier, kt. zrastá s hlavovými článkami, pokrýva hrudné články aj boky tela a tvorí ţiabrovú dutinu. 

Hlava tvorí ostro zakončený útvar – rostrum. Prvé tri páry hrudných noţičiek sú zakončené 

klepetami, najmä prvý pár mohutne vyvinutými, posledné dva páry hrudných nôh sú zakončené 

pazúrikmi. Sladkovodné r. sa vyvíjajú priamo, morské cez larvu zoeu. R. riečný (Astacus astacus) 

má široké klepetá a tvrdý pancier. Ţije v riekach s bahnitým dnom, potravu vyhľadáva v noci, cez 

deň sa ukrýva v dierach. Loví zahnívajúce organizmy, ale aj ţivé. Ţije v čistých vodách, preto ho v 

našich riekach ubúda. R. bahenný (Astacus leptodactylus) je o niečo väčší, má štíhlejšie klepetá a 

mäkší pancier. Pri varení tak pekne neočernie ako predošlý. Znáša aj znečistené vody. Homár 

európskych (Homarus vulgaris) ţije v európskych moriach (Stredozemné more a Atlantický oceán). 

Je najväčší z r., aţ 70 cm dlhý (r. bahenný 15 cm). Langusta obyčajná (Palinurus vulgaris) nemá 

klepetá, je veľká ~ 50 cm, má dlhé tykadlá. R. pustovnícky 

(Eupagurus) má mäkké nesúmerné bruško, kt. ukrýva 

v prázdnych ulitách morských mäkkýšov. 

V ulite sa udrţuje poslednými 2 pármi 

hrudných nôh. Ţije v symbióze s 

aktíniami. 

Obr. Homarus vulgaris (homár obyčajný – vľavo) a Palinurus vulgaris (langusta obyčajná – vpravo) 

macula, ae, f. – [l.] makula, škvrna. 

Macula adhaerens – syn. dezmozóm. 

Macula caeruleae – franc. taches bleues, modré škvrny po bodnutí detských vší, vznikajú 

následkom enzýmovej premeny hemoglobínu na modrozelené farbivo.  

Macula corneae – polopriesvitná škvrna na rohovke, stredný stupeň rohovkovej jazvy 

s transparenciou medzi nubekulou a leukómom. 

Macula cribrosa – skupina otvorčekov v kosti, ktorými prechádzajú vlákna nervov. 

Macula densa – súčasť juxtaglomerulárneho aparátu, nachádza sa v ascendentnom úseku Henleho 

slučky na prechode k distálnemu tubulu. Tvoria ju vysoké, nediferencované tubulárne bunky. Sú v 

intímnom kontakte s vas afferens toho istého →glomerulu. 

Macula flava laryngis – ţltá škvrna pri prednom koncii hlasového väzu. 

Macula gonorrhoica (Sängeri) – začervenanie ústia Bartholinových a i. ţliaz vo vestibulum vagi-

nae v neskorom štádiu akút. kvapavky. 

Macula gravidarum – materská škvrna, pečeňová škvrna, hnedá škvrna na koţi gravidných. 

Macula lacteae – syn. m. tendineae, pozápalové jazvy na epikarde. 

Macula lutea – ţltá škvrna sietnice (Ø 5 – 6 mm). Ţltá farba je podmienená obsahom vitamínu A (v 

bezčervenom svetle). Je uloţená ~ 4 mm temporálne od papily v oblastri zadného pólu bulbu (v 

strednej časti sietnice). Nachádza sa v nej foveola centralis retinae (Ø 0,3 mm), kde sú len čapíky 

(miesto najostrejšieho videnia). Okolo fovely je fovea centralis, kt. má parabolický tvar, na jej periférii 

sú uţ aj tyčinky.  

Macula matricis – materské znamienka; →névus. 

Macula mongolica – mongolská škvrna, svetlomodrá škvrna na koţi, najčastejšie v driekovej al. 

kríţovej oblasti, kt. sa vyskytuje u Mongolov, Japoncov a černochov. 

Macula nativa – materské znamienko. 



Macula pellucida – priesvitná škvrna (stigma folliculi). 

Macula saccculi – škvrna vrecúška. 

Macula Sängeri – m. gonorrhoica. 

Maculae staticae – oblasť zmyslového epitelu v blanitom labyrinte s naliehajúcou statolitovou 

membránou; orgán zmyslu pre rovnováhu vo vrecúšku (m. sacculi) a vačku (m. utriculi) 

Macula utriculi – škvrna vačku. 

macularis, e – [l.] škvrnový. 

maculosus, a, um – [l.] škvrnitý. 

MacWilliamov test →testy. 

mačiakovité →opice. 

mačkovité →Felidae. 

MAD – skr. metylandrostendiol, anabolikum; →metandriol. 

Madar
®
 (Ravizza) – anxiolytikum; →nordazepam. 

madarosis, is, f. – [g. madaros holý + -osis stav] madaróza, úplná strata rias. 

Maddockov syndróm →syndrómy. 

Maddoxov krídlový test →testy. 

Maddoxov (tangentový) kríž – [Maddox, Ernest Edmund, 1860 – 1933, brit. oftalmológ] prístroj so 

stupnicou na zisťovanie rovnováhy okohybných svalov a meranie jej odchýlok. Slúţi na zisťovanie 

svalovej rovnováhy a jej úchyliek na princípe vylúčenia snahy o fúziu predloţením Maddoxovho skla 

pred jedno oko. Fixuje sa ţiarovka v mieste spojenia dvoch ramien kríţa kolmých na seba (= 0°). 

Pacient vidí ţiarovku jedným a červenú vertikálnu čiaru (cez Maddoxovo sklo) druhým okom. Pri 

paralelnom postavení bulbov – ortofórii – červená čiara pretína fixačný znak. Čísla na ramenách 

kríţa určujú stupeň strabizmu v uhloch (na 5 m, resp. 1 m).   

M. t. k. sa skladá sa z 2 častí, zo zákl. telesa a vyšetrovacích ramien tvoriacich kríţ. V strede ramien 

je biela kruhová svetelná značka. Na ramenách sú stupnice, na odčítanie veľkosti odchýlok. Pri 

zisťovaní odchýlok na vzdialenosť 5 m sa pouţíva stupnica s veľkými číslicami, na vzdialenosť 1 m 

stupnica s malými číslicami. Kríţ býva doplnený aj stupnicou s malými číslicami, kt. vyjadruje 

odchýlky na 5 m v prizmatických dioptriách; je označená značkou D. Rozmery ramien kríţa sú v 

horizontálnom smere 150 cm a v zvislom smere 132 cm. 

V zákl. telese, kt, sa nachádza za vyšetrovacími ramenami, je napájací zdroj pre svetelnú značku. 

Kríţ sa upevňuje na stenu miestnosti do takej výšky, aby sa jeho stred nachádzal v priemernej 

výške očí vyšetrovaných osôb.  

Postup vyšetrenia: pacient fixuje zo vzdialenosti 5 m biely bod uprostred stupnice a pred lepšie 

vidiace oko sa predsunie →Maddoxova doštička. Pri zisťovaní horizontálnych odchýlok sa doštička 

orientuje tak, aby osi valcových plôch smerovali horizontálne, čím sa utvorí zvislý červený pás. Pri 

zisťovaní vertikálnych odchýlok sa pootočí o 90°, aby osi plôch smerovali vertikálne a červený pruh 

horizontálne. Pacient vidí jedným okom bielu kruhovú značku, druhým okom červený pás. Pri 

ortofórii pretína červený bod svietiacu značku (a stred kríţa), pri heterofórii je červený pás oproti 

bielej značke posunutý. Stupeň odchýlky (veľkosť jej vorodovnej, resp. zvislej zloţky) sa odčíta na 

ramenách kríţa. Pri cyklofórii sa červený pás javí ako pootočený o určitý uhol. Veľkosť uhla moţno 

zistiť vsadením Maddoxovej doštičky do skúšobnej astigmatickej obruby. 



Príčinou zdanlivého posunutia červeného pásu oproti značke je zmena vzájomného postavenia 

očných osí po narušení fúzie. Výsledkom je, ţe obrazy bodov, kt. si majú navzájom zodpovedať 

(stred červeného pása – stred bielej plôšky), nevznikajú na korešpondujúcich miestach sietnice 

obidvoch očí, ale nastáva zdanlivý vzájomný posun objektov pozorovaných jedným, resp. druhým 

okom, ktorého smer je opačný ako smer posunutia osi príslušného oka. Tento jav sa vyuţíva aj pri 

ostatných prístrojoch pouţívaných na zisťovanie heterofórie. 

Maddoxova doštička – [Maddock, Ernest Edmund, 1860 – 1933, brit. oftalmológ] došticka, kt. sa 

pouţíva ako disociačný test pri vyšetrovaní Maddoxovým krídlom. Doštičku tvorí jedna, príp. viac 

sklených tyčiniek uloţených tesne vedľa seba v objímke. Častejšie sa však pouţíva sklená doštička 

so zvlneným povrchom, kt. utvára potrebné valcové plochy. Doštička je vyrobená z červeného skla a 

pri pohľade cez ňu vyzerá biely bodový zdroj ako červený svetelný pásik kolmý na os tyčiniek. 

Maddrelova soľ – polymérny metafosfát sodný, biely prášok, prakticky nerozp. vo vode. Pouţíva sa v 

zubných pastách, politúrach, abrazívnych detergenciách. 

Madecassol
®
 (Laroche Navarron) – aziatikozid, trisacharid viazaný na aglykón, kys. aziato-vú; aktívny 

princíp Centela asiatica (L.) Urban, Umbelliferae; dermatologikum pouţívané pri ošetrovaní rán. 

Madelen
®
 (Finadiet) – antiprotozoikum; →ornidazol. 

Madelungov príznak – [Madelung, Otto Wilhelm, 1846 – 1926, nem. chirurg] →príznaky. 

Madelungov syndróm – [Madelung, Otto Wilhelm, 1846 – 1926, nem. chirurg] →syndrómy. 

Madelungova deformita – [Madelung, Otto Wilhelm, 1846 – 1926, nem. chirurg] porucha rastu 

distálnej epifýzy rádia (ulnárne, volárne) s posunom zápästia 

volárnym smerom. Ulna nevykazuje poruchy rastu a presahuje 

rádius a je dorzálne luxovaná. Vyskytuje sa najmä u ţien a býva 

obyčajne bilaterálna. 

Madelungova deformita 

 

 

Maderan
®
 (Ciba-Geigy) – herbicídum; →sulfalát. 

madescens, entis – [l. madescere mokvať] mokvajúci. 

madidans, antis – [l. madidus vlhký] mokvajúci. 

madistor – magnetický riadený polovodičový plazmový prvok. 

Madlexin
®
 (Meiji) – cefalosporínové antibiotikum; →cefalexín. 

Madopar
®
 (Roche) – antiparkinsonikum; kombinácia →beserazidu a →metyldopy. 

Madribon
®
 (Roche) – sulfónamid; →sulfadimetoxín. 

Madrine
®
 (Langley) – sympatikomimetikum, stimulans CNS; →metamfetamín. 

MADRS →testy. 

MADU – 2
,
-deoxy-5-(metylamino)-uridín, C10H15N3O6, Mr 257,24; antivirotikum. 

MADU 

 

 

 



 

maduramicín – kokcidiostatikum pouţívané v prevencii kokcidiózy kurčiat brojlerov, výkrmových 

brojlerov a sliepok, kura domáceho a 

krút. Nemajú sa skrmovať zvieratá 

okrem uvedených v indikácii. Podáva 

sa v dávke 5 mg/kg krmnej zmesi, 

nepodáva sa nosniciam. Ochranná 

lehota mäsa je 5 d (Cygro
®
). 

Maduramicín 

Madurella mycetomi – huba vyvolávajúca →maduromukózu. 

maduromycocis, is, f. – [Madurella + g. myké huba + -osis stav] →maduromykóza. 

maduromykóza – [maduromycosis] chron. granulomatózny zápal, vyvolaný hubami druhu Madurella 

mycetomi a i., aktinomycétami a baktériami. Vyskytuje sa u boso chodiacich ľudí v trópoch. 

Vyvoláva ju baktérie radu Actinomycetales (Nocardia) so ţltavo-bieločervenými granulami al. 

rozličné druhy húb. Býva lokalizovaná najmä na nohách. Charakterizuje ju tvorba rozsiahlych 

infiltrovaných abscedujúcich oblasti s početnými fistulami produkujúcimi serózny al. 

sérosangvinolentný sekrét s granulami rôznej farby (mycélie húb so spórami). Vyskytuje sa najmä v 

trópoch a subtrópoch, kde väčšina obyvateľstva chodí bosá. Pôvodcovia sa prenesú do koţe 

drobnými poraneniami. Postihuje najmä poľnohospodárskych 

pracovní-kov. Prvým prejavom choroby býva uzlík al. 

infiltrovaná plôška, z kt. sa vyvinie absces zanechávajúci 

chron. fistulu. Ďalší vývoj zmien je pozvoľný, trvá mesiace a 

roky so strieda-ním období zlepšenia a zhoršenia. Noha 

nadobúda vzhľad deformovanej masy s početnými fistulami a 

abscesmi, proces zachvacuje fascie, svalové tkanivo i šľachy a 

kosti. V sekréte sa nachádzajú granulá. Afekcie sú nebolestivé, 

ak sa nepripojí sek. infekcia.  

Maduromykóza 

 

Dg. – stanovuje sa mikroskopickým a kultivačným vyšetrením granúl. Dfdg. treba odlíšiť 

aktinomykózu. 

Th. – najúčinnejšia je kombinácia dapsónu (1,5 mg/kg 2-krát/d) so streptomycínom al. kotrimoxazolu 

so streptomycínom. V pokročilejších štádiách je nevyhnutný radikálny chir. výkon. 

madurská noha – (názov podľa mesta Madura v Prednej Indii), mycosis pedis; →maduromykóza. 

MAF – skr. angl. macrofage-activating factor faktor aktivujúci makrofágy, lymfokín. MAF zvyšuje 

schopnosť makrofágov usmrcovať bunky a intracelulárne parazitujúce mikroorganizmy. Je to 

heterogénna zmes proteínov, totoţná s →MIF. Rovnakú aktivitu má aj inter-ferón-  

Mafatate
®
 (Torii) – sulfónamid; →mafenid. 

mafenid – 4-(aminometyl)benzénsulfónamid, C7H10N2O2S, Mr 186,25; sulfónamidové che-

moterapeutikum. Prípravky – Emilene
®
, Homonal

®
, Marfanil

®
, Mesudrin

®
, Mesudin

®
, Neofamid

®
, 

Paramenyl
®
, Septicid

®
, Sulfamylon

®
; acetát C7H11ClN2O2S – Mafatate

®
, Mefamide

®
; propionát 

C10H16N2O4S – Sulfomyl
®
). 

Mafenid 

 



Maffucciho-Kastov syndróm →syndrómy. 

magainíny – trieda antibiotických peptidov izolovaná zo ţliaz ropuchy Xenopus laevis. Izoloval ich 

Zasloff (1987); kt. ich izoloval (od hebr. slova pre ,,štít“). Pozostáva z m. I a II, kt. sa skladajú z 23 

aminokyselín a líšia sa len v polohe 10 (m. I má Gly, m. II Lys) a 22 (I: Lys, II: Asn). 

 
    1                               10                      20             23 
   Gly–Ile–Gly–Lys–Phe–Leu–His–Ser–Ala–Gly–Lys–Phe–Gly–Lys–Ala–Phe–Val–Gly–Glu–Ile–Met–Lys–Ser  
 

Magainín 

magaldrát – hydroxid hlinitohorečnatý (AlMg(OH)7 monohohydrát, [Mg(OH)]4(HO)4Al-

(OH)(HO)Al(OH)4]; biely, kryštalický prášok, bez zápachu, antacídum (AY 5710
®
, Dynese

®
, Riopan

®
, 

Ripon
®
). 

Magan
®
 (Warren-Teed) – črevné dezinficiens; salicylát horečnatý. 

Magcal
®
 – antacídum; oxid horečnatý. 

magdaleón →pilulka. 

Magdelate
®
 – močové dezinficiens; →mandelát horečnatý. 

magdolit – dva razy pálený dolomit. 

Magell
®
 – pľuzgierotvorná látka; →mezereum. 

Magendieho-Hertwigov príznak →Hertwigov-Magendieho sy. (→syndrómy). 

magenta I – syn. fuksín; rozanilínhydrochlorid; 4-[(4-aminofenyl)(4-imino-2,5-cyklohexadien-1-

yliden)metyl]-2-metylbenzénamín monohydrochlorid, 

C20H20ClN3, Mr  337,85; antimykotikum, pouţíva sa aj ako 

farbivo a na výrobu farieb (C.I. Basic Violet 14
®
, C.I. 42510

®
). 

 

Magneta I 

 

magetos – najrozšírenejšie spojenie medzi predreligióznymi a religióznymi predstavami. Sústredenie 

démonických, dynamistických, mýtických a magických predstáv viery okolo etickej osi; súbor 

sociálnych pravidiel a morálky vyplývajúci z magických vzťahov a rituálnych plnení povinností. 

Maggioni 1559
®
 – antihyperlipoproteinemikum; →xenbucín. 

maghemit – -forma oxidu ţelezitého. 

Maghen
®
 (Caber) – tricyklický inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy, antiulcerózum; →piren-zepín. 

mágia – [od mena medských čarodejníckych kňazov ,,mag“] kúzelníctvo, čarodejníctvo; jeden z 

najstarších elementov začiatočného vývoja náboţenstiev. Snaha vysvetliť prírodné javy predstavou, 

ţe existuje moţnosť, aby ľudia pomocou čarov a kúziel pôsobili na okolitú prírodu a iných ľudí. 

Schopnosť človeka ovplyvňovať pomocou nadprirodzených síl iných ľudí sa uplatňovala napr. v 

liečiteľstve, keď sa za príčinu choroby pokladal zlý duch, démon.  

magické (ý) – týkajúce sa mágie; por. →mýtus. V prísnom antropologickom zmysle magické systémy 

spočívajú v presvedčení, ţe prírodu i človeka moţno ovládať a kontrolovať psychol. prostriedkami, 

napr. kúzlami, čarami, zariekavaním, modlitbami, obeťami al. rôznymi špecifickými, osobnými al. 

profesnými silami. Magické systémy sú logické, avšak nie racionálne. Zakladajú sa na 

neracionálnych premisách primitívneho projektívneho myslenia. Magické viery a rituály pretrvávajú 

aj v modernej dobe. Preţívajú napr. v poverách, posvätnej sile prísah, náboţenských al. civilných 



ceremóniách krstu a manţelstva, uctievaní hrdinov, odda-nosti voči politickým a náboţenským 

vodcom, procesiám, prosbám o zmilovanie atď. (sme ,,očarení“ krásou, hudbou). 

magické oko – trióda kombinovaná s obrazovou elektrónkou. Hlavnou súčasťou svietiacej časti je 

lievikovito upravené tienidlo potreté látkou, kt. pri dopade elektrónov svetielkuje. V ose tienidla je 

predĺţená katóda triódy a na predĺţených nosniciach jej anódy pripevnené 4 vychyľovacie doštičky. 

Keď na mrieţku triódy neprechádza cez kondenzátor nijaké napätie, jej potenciál pribliţne nulový, 

pretoţe je spojená s katódou odporom Rg. Triódou prechádza istý prúd, kt. prechodom odporom Ra 

vyvoláva na ňom napätie, kt. sa odpočíta od napätia zdroja. Na anóde triódy je preto nízke napätie, 

napr. 20 V. Anóda triódy je spojená s vychyľovacími doštičkami, kt. majú rovnaké napätie ako anóda 

triódy. Vychyľovacie doštičky majú však proti tienidlu záporné napätie a odpudzujú elektróny do 4 

úzkych zväzkov na tienidle. Ak sa na mrieţke zjaví záporné napätie, klesne anódový prúd, stúpne 

anódové napätie a potenciál doštičiek sa pribliţne rovná potenciálu tienidla. Doštičky neodpudzujú 

elektróny, takţe svieti rovnomerne celé tienidlo okrem úzkych časti v tieni vychyľovacích doštičiek; 

→trióda.  

Magic Methyl
®
 (Aldrich) – metylfluorosulfonát. 

Magillov tubus – [Magill, Ivan Whiteside, sir, 1888 – 1986, londýnsky anesteziológ] endotracheový 

tubus na udrţovanie priechodnosti horných dýchacích ciest zhotovený na princípe Wendlovho 

tubusu s fixovaným gumovým diskom na nosovom konci cievky. 

Magillove kliešte – [Magill, Ivan Whiteside, sir, 1888 – 1986, londýnsky anesteziológ] zahnuté kliešte, 

pomocou kt. sa dá zaviesť nazotracheový (endotracheový) tubus cez rima glottidis al. ţalúdková 

sonda do paţeráka. 

Magisal
®
 – analgetikum, antipyretikum; acetylsalicylát horečnatý. 

magister – 1. najvyššia akademická hodnosť na filozofickej fakulte v stredoveku; majster slobodných 

umení; 2. v stredoveku vysoká hodnosť na kráľovskom dvore; 3. akademická hodnosť 1. stupňa na 

niekt. univerzitách (skr. Mgr). 

magister farmácie – skr. PhMr., titul zavedený r. 1651 pre lekárnikov vyskúšaných na lekárskej 

fakulte, kt. dostávala diplom oprávňujúci riadiť lekáreň. Titul PhMr. sa udeľoval aj po zavedení 

povinného dvojročného štúdia (1834/35 v Prahe, 1851/52 v Pešti) a jeho následných reformách aţ 

do r. 1953. Po jeho zrušení r. 1953 – 1966 mal absolvent farmaceutickej fakulty označenie 

promovaný farmaceut. 

magisterium, i, n. – [l. magister učiteľ] magistérium, učiteľský úrad;učenie, náuka. 

magistrála – 1. dopr., anat. špeciálna komunikácia spájajúca dôleţité miesta, oblasti, centrá; 2. elekt. 

diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia spájajúce elektrárne navzájom a s veľkými odberovými 

strediskami. 

magistraliter – [l.] lekárnicky; liek, ktorého zloţenie predpíše lekár sám podľa pravidiel lekárskeho 

umenia. 

Maglite
®
 (Merck & Co.) – antacidum; oxid horečnatý. 

magma, tis, n. – [g.] 1. geol. ţeravíá kašovitá silikátová tavenina, obsahujúca prchavé komponenty, z 

kt. postupným ochladzovaním, kryštalizáciou a diferenciáciou vznikajú vyvrelé horniny; 2. farm. 

hustá kaša, hmota, zmes liečivých, vo vode nerozp. látok. 

magmatit – hornina magmatického pôvodu; hornina, kt. vznikla z magmy. 

Magmilor
®
 (Poli) – antibiotikum, antimykotikum, antiprotozoikum účinné proti trichomo-niáze; 

→nifuratel. 



Magnacort
®
 (Pfizer) – glukokortikoid; →hydrokortamát. 

magnálium – [magnézium + alumínium] ľahká a tvrdá striebrobiela zliatina horčíka a hliníka. 

Magnamycin
®
 (Pfizer) – antibiotikum; →karbomycín. 

magnamycín – druh antibiotika. 

Magnanov príznak I, II a III – [Magnan, Valentin Jacques Joseph, 1835 – 1855, franc. psychiater] 

→príznaky. 

magnesia (ae, f.) usta – oxid horečnatý MgO. 

magnesium, i, n. – [g. od magnés, mesta Magnesia v Malej Ázii], magnézium; →horčík. 

magnesium acetylsalicylicum – acetylsalicylát horečnatý, syn. magnesium aspirin; horečnatá soľ 

kys. 2-(acetyloxy)benzoovej, C18H14MgO8, Mr 382, 61; biely prášok bez chuti a bez vône, rozp. vo 

vode, menej rozp. v liehu; pouţíval sa ako analgetikum a antipyretikum (Apyron
®
, Furacyl

®
, 

Magisal
®
, Magnespirin

®
, Novacetyl

®
). 

Magnesium aluminicum – skr. Magn. aluminic., ČSL 4, syn. Magnesii aluminas, hlinitan horečnatý, 

podvojný hydroxid horečnato-hlinitý, zodpovedajúci zloţením pribliţne hexahydroxohlinitanu 

horečnatému Mg3[Al(OH)6]2, Mr 330,97; antacídum. Je to biely aţ naţltlý, jemný zrnitý prášok bez 

zápachu a chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, v 95 % liehu a chloroforme. Rozpúšťa sa v 

minerálnych kys. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g sa rozpustí v 5,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej, pridá sa 10,0 ml vody, sfiltruje a k 

filtrátiu sa pridáva po kv. zriedený rozt. amoniaku; vylučuje sa biela rôsolovitá zrazenina, kt. sa 

dekantáciou oddelí. Dekantovaná tekutina sa pouţije na skúšku b). Zrazenina je nerozp. v nadbytku 

zriedeného rozt. amoniaku (Al
3+

). 

b) K dekantovanej tekutine zo skúšky a), ak treba sfiltrovanej, sa pridá 10 kv. rozt. titanovej ţltej a 

5,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného; vznikne intenzívne červená zrazenina (Mg
2+

). 

 Stanovenie obsahu 

c) Hliník. Asi 0,08000 g vzorky sa v porcelánovej miske rozpustí v 4,0 ml koncentrovanej kys. 

dusičnej a 4,0 ml vody a rozt. sa odparí na vodnom kúpeli dosucha. Zvyšok sa rozpustí miernym 

zahriatím v 1,0 ml zriedenej kys. dusičnej a kvantit. sa prevedie vodou do titračnej banky. pH rozt. 

sa upraví asi na hodnotu 3, pridá sa 25,00 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l a zahreje sa k 

varu. Po ochladení sa rozt. zriedi 100 ml vody, pridá sa asi 0,1 g metyltymolovej modrej s 

dusičnanom draselným, 2,0 g meténamínu a retitruje sa odmerným rozt. dusičnanu olovnatého 0,05 

mol/l zo ţltého do modrého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,001349 g Al. 

d) Horčík. Asi 0,1200 g vzorky sa v kadička na 250 ml rozpustí za tepla v 2,0 nl konc. HCl. Potom sa 

pridá asi 150 ml vody, 2,0 g chloridu amónneho, 2 – 3 kv. rozt. metylčervene a zriedený rozt. 

amoniaku do ţltého sfarbenia. Kadička sa prikryje a nechá  stáť  na  teplom  mieste 1 h. Zrazenina 

sa odfiltruje a premyje 2-krát 20,0 ml rozt. chloridu amónneho (10 g/l). K spojeným filtrátom sa pridá 

15,0 ml amoniakového tlmivého rozt. s pH 10, asi 0,05 g eriochrómovej čiernej T s chloridom 

sodným a titruje sa odmerným rozt. chelatónu 0,05 mol/l z fialovo červeného do modrého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,001216 g Mg. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.  

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,5 – 1,0 g, denná 1,0 – 5,0 g.  



magnesium aluminum silicatum – aluminum magnesium silicatum, kremičitan horečnato-hlinitý, 

Al2MgO8Si2, Mr 265,45; vyskytuje sa v prírode vo forme nerastov (kolerainit, leuchtenbergit, pyrop 

saponit, sapfirín, šeridanín, zebedasit); pouţíva sa ako antacidum (hydráty – Ervasil
®
, Gelusil

®
, 

Ultin
®
). 

magnesium boratum – boran horečnatý, ,,Antifungin“, B2MgO4, Mr 109,93; vyskytuje sa v prírode vo 

forme rozličných nerastov (ascharit, kamselit, inderit, kotoit, kurnakovit, paternoit, pinoit, szaybelyit); 

biely prášok mierne rozp. vo vode; pouţíva sa ako antiseptikum a fungicídum. 

magnesium bromidum – bromid horečnatý, MgBr2, Mr 184,13; bezfarebné kryštáliky al. prášok, 

horkej chuti, rozp. sa v 0,3 d. vody, rozp. v liehu. Vodný rozt. je neutrálny. Uschováva sa v dobre 

uzavretých nádobách. Pouţíva sa v org. syntéze; sedatívum, antikonvulzívum  

Magnesium carbonicum basicum – skr. Magn. carb. bas., ČSL 4, syn. Magnesium subcarbonicum, 

Magnesii subcarbonas, zásaditý uhličitan horečnatý, Marinco C; je to zmes zásaditých uhličitanov 

horečnatých premenlivého zloţenia, ~ (MgCO3)4.Mg(OH)2.5 H2O, Mr ~ 485. Obsah horčíka musí 

zodpovedať 40,0 – 43,5 % oxidu horečnatého (MgO – Mr 40,31); antacídum. Je to biely, veľmi ľahký 

prášok bez zápachu a chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, v 95 % liehu a chloroforme. Rozpúšťa sa 

za šumenia v zriedených minerálnych kys. i zrie-denej kys. octovej; laxatívum. 

Hydrát zásaditého uhličitanu horečnato-hlinitého všeobecného vzorca Al2O3.6MgO.CO2.12 H2O sa 

pouţíva ako ohňovzdorný materiál, tepelný izolátor, na prípravu šumivého citrónanu horečnatého, 

na filtráciu vôd, ako prísada zubných pást a púdrov, na prípravu minerálnych vôd, pigmentov, 

papiera a i. uhličitan-hydroxid horečnatý je antacídum a katartikum, hydrokalcit antacídum 

(Hydrotalcite
®
, Altacite

®
, Hi-Ti

®
, Nacid

®
, Talcid

®
). 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml zriednej kys. chlorovodíkovej. Pritom uniká oxid uhličitý 

(CO3
2–

). Rozt. sa pouţije aj na skúšku b). 

b) 5 kv. rozt. zo skúšky a) sa zriedi 5,0 ml vody, pridá sa 1,0 ml rozt. titanovej ţltej a 1,0 ml 

zriedeného rozt. hydroxidu sodného; vznikne intenzívne červená zrazenina (Mg
2+

). 

 Stanovenie obsahu 

c)  Asi 0,1000 g vzorky sa rozpustí v 1,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej, pridá sa 100 ml vody, 

10,0 ml amoniakového tlmivého rozt. s pH 10 a asi 0,05 g eriochrómovej čiernej T s chloridom 

sodným a titruje sa odmerným rozt. chelatónu 0,05 mol/l z fialovo červeného do modrého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,01017 g MgCl2.6 H2O.  

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.  

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,5 g, denná 1,0 – 2,0 g.  

Magnesium chloratum – skr. Magn. chlorat., ČSL 4, syn. Magnesii chloridum, hexahydrát chloridu 

horečnatého, MgCl2.6 H2O, Mr 203,31, Mr bezvodého 95,22; antacídum; soli a ióny sa pouţívajú p. 

o. a parenterálne. Sú to bezfarebné kryštáliky, rozplývavé, bez zápachu a horkoslanej chuti. Je 

veľmi ľahko rozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a prakticky nerozp. v chloroforme.  

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b). K 5,0 ml rozt. sa 

pridá 1,0 ml rozt. titanovej ţltej a 1,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného; vznikne intenzívne 

červená zrazenina (Mg
2+

). 



b) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá 5 kv. koncentrovanej kys. dusičnej a rozt. dusičnanu 

strieborného; vylučuje sa klkavá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v 

koncentrovanej kys. dusičnej (Cl
–
). 

 Stanovenie obsahu 

c)  Asi 1,0000 g vzorky sa rozpustí v odmernej banke na 100 ml vo vode a doplní sa ňou po značku. 

K 20,00 ml tohto rozt. sa pridá 100 ml vody, 10,0 ml amoniakového tlmivého rozt. s pH 10, asi 0,05 

g eriochrómovej čiernej T s chloridom sodným a titruje sa odmerným rozt. chelatónu 0,05 mol/l z 

fialovo červeného do modrého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,01017 g MgCl2.6 H2O. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.  

Vo veter. med. sa pouţíval hydrát v th. hypomagneziémie hovädzieho dobytka. 

Prípravky – Magnogene
®
. 

Magnesium oxydatum – skr. Magn. ox., ČSL 4, syn. Magnesii oxidum, oxid horečnatý, MgO, Mr 

40,31; antacídum. Je to biely, ľahký prášok bez zápachu a slabo lúhovitej chuti. Na vzudhcu 

pohlcuje vlhkosť a oxid uhličitý. Je prakticky nerozp. vo vode, v 95 % liehu a chloroforme. Rozpúšťa 

sa v zriedených minerálnych kys. i zriedenej kys. octovej. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 1,0 ml zriedenej kys. octovej, pridajú sa 4,0 ml vody, 1,0 ml rozt. 

titanovej ţltej a 2,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného; vznikne intenzívne červená zrazenina 

(Mg
2+

). 

b) Asi 0,1 g vzorky sa dôkladne pretrepe s 10,0 ml vody a sfiltruje sa. K filtrátu sa pridajú 3 kv. rozt. 

fenolftaleínu; vznikne červené sfarbenie (MgO). 

 Stanovenie obsahu 

c)  Asi 0,2000 g vyţíhanej látky zo skúšky na stratu ţíhaním (ţíha sa asi 0,400 látky v porcelánovom 

tégliku do konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v odmernej banke na 100 ml v 5,0 ml zriedenej kys. 

chlorovodíkovej a doplní sa vodou po značku. K 20,00 ml tohro rozt. sa pridá 100,0 ml vody, 5,0 ml 

amoniakového tlmivého rozt. s pH 10, asi 0,05 g eriochrómovej ţltej T s chloridom sodným, 

premieša sa a titruje sa odmerným rozt. chelatónu 0,05 mol/L z fialového do modrého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,002015 g MgO. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.  

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,5 g, denná 1,0 – 2,0 g. 

Magnesium peroxydatum – skr. Magn. perox., ČSL 4, syn. Magnesii peroxidum, peroxid horčíka. Je 

to zmes peroxidu horečnatého MgO2, Mr 56,31 a oxidu horečnatého MgO, Mr 40,31; antacídum. Je 

to biely, ľahký, jemný prášok bez zápachu a slabo lúhovitej chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, v 95 

% liehu a chloroforme. Rozpúšťa sa v zriedených minerálnych kys. i v zriedenej kys, octovej. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,005 g vzorky sa rozpustí v 1,0 zriedenej kys. octovej, pridajú sa 4,0 ml vody, 1,0 ml titanovej 

ţltej a 2,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného; vznikne intenzívne červená zrazenina (Mg
2+

). 

b) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 1,0 ml zriedenej kys. sírovej, pridajú sa 4,0 ml vody, 2,0 ml éteru a 

10 kv. rozt. dichromanu draselného; pretrepávaním sa éterová vrstva sfarbí modro (peroxid). 

 Stanovenie obsahu 



c)  Asi 0,2000 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml zriedenej kys. sírovej, pridá sa 10,0 ml a titruje sa 

odmerným rozt. manganistanu draselného 0,02 mol/l do slabo fialového sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. manganistanu draselného 0,02 mol/l zodpovedá 0,002816 g MgO2. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách, chráni pred svetlom a vlhkom, max. 3 r. bez nového 

stanovenia obsahu. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,5g, denná 1,0 – 2,0 g.  

Magnesium stearicum – skr. Magn. steraic., ČSL 4, syn. Magnesii stearas, stearan horečnatý; je to 

zmes horečnatej soli kys. stearovej (C36H70MgO44) a kys. palmitovej (C32H62MgO4). Vysušený 

predpísaným spôsobom musí obsahovať 6,5 – 8,5 % oxidu horečnatého (MgO, Mr 40,31); pomocná 

látka. Je to biely, jemný, na pohmat mastný prášok, slabého charakteristického zápachu. Je 

prakticky nerozp. vo vode, v 95 % liehu a chloroforme. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g látky sa spáli v porcelánovom tégliku, zvyšok sa rozpustí v 1,0 ml zriedenej kys. octovej, 

zriedi 4,0 ml vody a sfiltruje sa. K filtrátu sa pridá 1,0 ml rozt. titanovej ţltej a 1,0 ml zriedeného rozt. 

hydroxidu sodného; vznikne intenzvne červená zrazenina (Mg
2+

). 

b) Asi 1,0 g látky sa zmieša s 10,0 ml zriedenej kys. cholorovodíkovej a 40,0 ml vody. Zmes sa 

povarí, vylúčená tavenina sa po ochladení odfiltuje, premyje 3-krát 10 ml horúcej vody a suší na 

filtre za obyčajnej teploty; topí sa pri 55 – 60 °C (spôsob II)(mastné kys.). 

 Stanovenie obsahu 

c)  Asi 0,5000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,500 g látky pri 105 °C do 

konštantnej hmotnosti) sa spáli. K zvyšku sa pridajú 2,0 ml zriedenej HCl a zahrieva sa 10 min na 

vodnom kúpeli. Rozt. sa prevedie kvantit. asi 50 ml vody do titračnej sbanky, neutralizuje sa 

zriedeným rozt. amoniaku na lakmusový papier, pridá sa asi 100 ml vody, 5,0 ml amoniakového 

tlmivého rozt. s pH 10, asi 0,05 eriochrómovej čiernej T s chloridom sodným a titruje sa odmerným 

rozt. chelatónu 0,05 mol/l z fialovo červeného do modrého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,002015 g MgO. 

Magnesium sulfuricum – skr. Magn. sulfuric., ČSL 4, syn. Magnesii sulfas, síran horečnatý, 

heptahydrát síranu horečnatého, MgSO4.7 H2O, Mr 246,47, Mr bezvodého 120,36; laxatívum. Sú to 

bezfarebné, lesklé, ihlicovité kryštáliky, horko slanej chuti. Na vzduchu stráca kryštálo-vú vodu. Je 

ľahko rozp. vo vode a prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme.  

Vo forme monohydrátu sa vyskytuje v neraste kieserite. Heptahydrát, syn. horká soľ, epsomová soľ, 

Mg-5 sulfát sa nachádza v neraste epsomite. Sú to šumivé kryštáliky al. prášok, horkej, slanej, 

chladivej chuti. Pri expozícii vzduchu pri beţnej teplote stráca asi 1H2O, pri teplote 70 – 80 °C 4 

H2O, pri 100 °C 5 H2O, pri 120 °C 6H2O. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 10,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b) K 5,0 ml rozt. sa 

pridá 1,0 ml rozt. titanovej ţltej a 1,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného; vznikne intenzívne 

červená zrazenina (Mg
2+

). 

b) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá rozt. chloridu bárnatého; vylučuje sa biela zrazenina, nerpz. v 

zriedenej kys. chlorovodíkovej (SO4
2–

). 

 Stanovenie obsahu 



c) Asi 0,2500 g vzorky sa rozpustí v 100 ml vody, pridá sa 5,0 ml amoniakového tlmivého rozt. s pH 

10, asi 0,05 g eriochrómovej čiernej T s chloridom sodný a titruje sa odmerným rozt. chelatónu 0,05 

mol/l z fialovo červeného do modrého sfarbenia. 

1 ml odmerného rozt. chelatóni 0,05 mol/l zodpovedá 0,006019 g MgSO4. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. Keď predpíše lekár do prášku Magnesium sulfuricum, 

vydáva sa Magnesium sulfuricum siccatum. 

Pouţíval sa vo forme heptahydrátu ako antikonvolzívum a katartikum. Vo veter. med. ako laxatívum 

pred celkovou anestéziou, v th. hypomagneziémie, lokálne pri zápalených, infikovaných ranách. 

Parenterálna aplikácia pacientom s renálnou insuficienciou môţe vyvolať intoxikáciu horčíkom. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 5,0 – 15,0 g, i. v. a i. m. 1,0 – 4,0 g; denná dávka i. v. a i. 

m. 1,0 – 8,0 g.  

Magnesium sulfuricum siccatum – skr. Magn. sulfuric. sicc., ČSL 4, sušený síran horečnatý, 

čiastočne dehydratovaný heptahydrát síranu horečnatého zodpovedajúci pribliţne dihydrátu 

MgSO4.2 H2O, Mr 156,39; laxatívum. 

Síran horečnatý sa suší najprv pri teplote asi 40 – 50 °C a keď zvetrá, dosuší sa na vodnom kúpeli, 

aţ stratí 35 – 37 % pôvodnej hmotnosti. Potom sa rozotrie a preseje sitom V. Je to biely prášok 

horko slanej chuti.  

 Dôkaz →Magnesium sulfuricum. 

 Stanovenie obsahu →Magnesium sulfuricum s naváţkou asi 0,200 g. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.  

Magnespirin
®
 – analgetikum, antipyretikum; acetylsalicylát horečnatý. 

magnesyn – miniatúrny elekt. stroj pouţívaný ako vysielač al. prijímač prenášajúci údaje vzdialených 

meracích prístrojov, kt. sa uplatňuje v navigácii, meteorológii i v priemysle. 

magnetická sila – sila pôsobiaca na pohybujúci sa náboj al. vodič s prúdom v magnetickom poli. M. s. 

pôsobiaca na pohybujúci sa náboj v magnetickom poli sa nazýva Lorentzova sila. 

magnetická indukcia – B, vektorová veličina, kt. v konkrétnom prostredí charakterizuje →magnetické 

pole jeho silovými účinkami na pohybujúci sa elekt. náboj. M. i. poľa je B, ak náboj Q, pohybujúci sa 

v tomto poli rýchlosťou v, pôsobí sila 

F = Qv × B 

Obr. 1. Účinná dĺţka vodiča 

V kovovom vodiči sú voľné elektróny a na kaţdý elektrón pohybujúci sa v magnetickom poli pôsobí 

sila F = ev × B. Takejto sile podlieha elektrón aj keď sa pohybuje voľne mimo drôtu. Pri veľkom 

počte voľných elektrónov a pri ich neusporiadanom pohybe sa výslednica všetkých síl mieriacich 

všetkými smermi v kaţdom okamihu rovná nule. Ak vodičom prechádza elekt. prúd, voľné elektróny 

konajú usmernený pohyb a výslednica jednotlivých síl dáva silu F, kt. pôsobí na vodič, nachádzajúci 

sa v magnetickom poli indukcie B. Pre jej veľkosť platí 

F = Bl  

kde l  
 
             F 
B = ––––––– 
        Il sin  



Z tejto rovnice sa dá odvodiť aj jednotka m. i., kt. sa nazýva tesla (T). Keď F = 1, I = 1 A, l 

 
 
   1N 
[B] = –––––––– = 1 T 
          1 A . 1 m 

Magnetické pole má indukciu jedného tesla, keď pôsobí na vodič kolmý na indukčné čiary s aktívnou 

dĺţkou 1 m, so stálym prúdom 1 A, silou 1 N. Staršou jednotkou je gauss (G); 1 T = 10
4
 G. 

M. i. je vektorová veličina a má smer dotýčnice k príslušnej indukčnej čiare. 

Príklad: Akou silou pôsobí homnogénne magnetické pole s indukciou 10 T na vodič preteka-ný 

prúdom 5 A a aktívnej dĺţky 0,2? 

Riešenie: B = 10 T, I = 5A, l F = ? 

Ak sa vodič pretekaný prúdom nachádza v magnetickom poli, pôsobí naň sila, pre kt. platí F = BIl sin 

 

Magnetické pole pôsobí na vodič silou 10 N. 

Magnetické pole pôsobiace na vodič, ktorým prechádza prúd môţe byť vzbudené permanentným 

magnetom al. iným vodičom, ktorým prechádza elekt. prúd. Ak sú teda blízko seba dva vodiče, 

ktorými prechádza elekt. prúd, budú na seba vzájomne pôsobiť silou. 

Rovnobeţné vodiče, ktorými prechádza prúd 

súhlasným smerom, sa vzájomne priťahujú a 

vodiče, ktorými prechádza prúd v opačných 

smeroch, sa vzájomne odpudzujú (obr. 2). 

Obr. 2. Magnetické pole dvoch rovnobeţných 

priamych vodičov. a – súhlasný smer prúdu; b – 

nesúhlasný smer prúdu  

 

Dva rovnobeţné a veľmi dlhé vodiče, ktorými prechádza prúd, pôsobia na seba silou, kt. je priamo 

úmerná súčinu veľkosti obidvoch prúdov I1a I2, dĺţke vodičov l a nepriamo úmerná vzdialenosti d 

medzi obidvoma vodičmi: 
 
       I1I2l 
 F = –––––  (Ampèrov zákon) 
           d 

pričom konštanta úmernosti 
 
         m 
 k = ––– 
         

závisí od magnetických vlastností prostredia v okolí vodičov. Konštanta m sa nazýva permeabilita 

0 
–7

 N.A
–2

. Permeability môţeme písať ako súčin 

pomernej permeability m a permeativity vákua 0, teda  = r 0. 

Ak nie sú priame vodiče rovnobeţné, snaţia sa účinkom pôsobiacich síl zaujať takú polohu, aby 

prúdy boli rovnobeţné a súhlasného smeru. Podobne sa správajú aj kruhové vodiče. Ak zavesíme 

dve plochy cievky vedľa seba tak, aby ich osi splývali, priťahujú sa al. odpudzujú sa v závislosti od 

toho, akým smerom nimi prechádza prúd. To sa vyuţíva napr. v meracích prístrojoch. 

magnetické pole – fyz. pole pôsobiace na magnetku al. magnetické látky (ţelezo, nikel), na vodiče, 

kt. preteká elekt. prúd al. na pohybujúce sa elekt. náboje.  



Elekt. náboje v pokoji vzbudzujú vo svojom okolí elekt. pole. Náboje v pohybe (t. j. elekt. prúd) 

vzbudzujú vo svojom okolí okrem elekt. poľa aj m. p. Podobne ako elekt. pole má znaky 

materiálnych objektov (pôsobí na magnetku ap.), a preto sa pokladá za osobitný druh poľovej formy 

hmoty. 

M. p. sa pozoruje nielen pri vodiči, ktorým preteká elekt. prúd, ale aj pri permanentných (stálych) 

magnetoch, a to prírodných aj umelých. Príčinou existencie m. p. v okolí permanentných magnetov 

sú elementárne elekt. prúdy vnútri magnetov, kt. predstavujú elektróny obiehajúce okolo jadier 

(orbitálny magnetizmus) a spinom elektrónu (spinový magnetizmus). 

Elementárne m. p. utvárané pohybom elektrónov okolo jadier majú všetky látky. V okolí všetkých 

látok sa však m. p. neprejavuje, pretoţe v látkach jestvuje ustavičný neusporiadaný, tepelný pohyb 

častíc, a tak sa elementárne m. p. elementárnych prúdov orbitálnych i spinových v časovom 

priemere rušia. Vplyvom vonkajšieho elekt. poľa sa však dajú elekt. náboje do usporiadaného 

pohybu (vznikne elekt. prúd) a potom súčet m. p. týchto nábojov sa preja-vuje navonok ako 

výsledné makroskopické m. p. elekt. prúdu. 

Usporiadať elementárne m. p. v látke moţno aj vonkajším m. p. Medzi vonkajším m. p. 

a elementárnym m. p. látky vznikne silové pôsobenie, kt. usporiada elementárne m. p. a ich súčet sa 

prejavuje ako m. p. látky (obr. 3). 

 

Obr. 3. Elementárne magnetické 

polia a) neusporiadané; b) 

usporiadané 

 

Tak moţno napr. zmagnetizovať tyč z tvrdej ocele a získať permanentný magnet. Magnetické účinky 

sa prejavujú najsilnejšie na póloch magnetu. Označenie pólov je odvodené z angličti-ny; severný pól 

sa označuje N (north), juţný pól S (south). Uprostred medzi pólmi je neutrál-ne pásmo. Nesúhlasné 

póly dvoch magnetov sa priťahujú a súhlasné odpuzdujú. Delením magnetu dostaneme opäť 

magnety, kaţdý so severným a juţným pólom. Magnetické póly nemôţu existovať samostatne. 

Rozloţenie m. p. graficky sa znázorňuje indukčnými čiarami, kt. sú uzavreté a ich smer je od 

severného pólu k juţnému. Magnetické indukčné čiary sú krivky, ktorých dotýčnice v kaţdom bode 

majú smer vektora magnetickej indukcie. 

V okolí vodičov s prúdom je m. p., kt. trvá tak dlho, kým prechádza prúd. 

Smer indukčných čiar sa určí podľa Ampérovho pravidla pravej ruky takto: 

Pravú ruku priloţíme k vodiču tak aby palec ukazoval smer prúdu. Zohnuté 

prsty ukazujú orientáciu magnetických indukčných čiar. Indukčné čiary m. p. 

priameho vodiča, ktorým prechádza elekt. prúd, sú kruţnice (obr. 4). 

Obr. 4. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom  

 

Stočením vodiča sa indukčné čiary deformujú. Na obr. 5 je rez magnetický m. p. cievky solenoidu. V 

blízkosti vodiča sa indukčné čiary uzavierajú okolo jednotlivých častí vodiča a v blízkosti osi 

prebiehajú indukčné čiary dutinou valcovej cievky. Pri husto vinutej valcovej cievke v blízkosti osi sú 

indukčné čiary rovnobeţné a rovnako husto rozloţené. M. p. je homogénne. Cievky sa pouţívajú na 

utváranie m. p. Veľkosť m. p. cievky moţno meniť v súlade so zmenou elekt. prúdu, kt. cievkou 

preteká. 

 



Obr. 5. Magnetické pole cievky s prúdom 

 

Podobne pole ako cievka, ktorou preteká prúd, má aj permanentný magnet. Vznik tyčového 

magnetu je na obr. 3. Vplyvom vonkajšieho m. p. sa elementárne m. p. usporiadajú, ale len na čas, 

kým pôsobí vonkajšie m. p. Keď vonkajšie m. p. prestane pôsobiť, tepelný pohyb uvedie 

elementárne častice a ich polia znova do neusporiadaného stavu. Existujú však tzv. feromag-netiká, 

kt. majú tú vlastnosť, ţe v nich existujú oblasti, tzv. domény, v kt. sa jednotlivé m. p. atómov 

orientujú paralelne, napriek tepelnému pohybu, aj v neprítomnosti vonkajšieho m. p. M. p. domén sú 

tieţ rôzne orientované, ale po zavedení vonkajšieho m. p. sa trvalo uprednost-ní určitý smer (mení 

sa tvar a objem domén) a feromagnetická látka sa stane permanentným magnetom. Látky, kt. 

nemajú doménovú štruktúru, sú slabomagnetické látky (paramagnetické a diamagnetické). 

Cievka, kt. má feromagnetické jadro sa nazýva elektromagnet. Smer m. p. sa určí pomocou pravej 

ruky. Pravú ruku poloţíme na cievku tak, aby prsty ukazovali smer prúdu a severný pól je v smere 

palca. 

Silové pôsobenie m. p. na vodič, ktorým prechádza elekt. prúd. 

Intenzita m. p. H je priamo úmerná pretekajúcemu prúdu a nepriamo úmerná vzdialenosti od vodiča: 
 
              I 
 H = –––––– 
         r 

I je intenzita elekt. prúdu v A, r je vzdialenosť od vodiča v magnete. Jednotkou intenzity m. p., je 

ampér/meter (A/m). je to intenzita m. p. vo vzdialenosti r r (m) od vodiča, ktorým pretaká 

elekt. prúd 1 A. Staršou jednotkou je oersted (Oe), 1 Oe = 79,6 A/m. 

Th. vyuţívaná intenzita m. p. sa udáva v mT (permanentné magnety pouţívané napr. na prichytenie 

papiera na nástenku majú na svojom povrchu 30 – 90 mT). 

,,Najmäkšie“ sú statické, výraznejšie účinné sú striedavé a najrazantnejší účinok majú pulzné m. p.; 

pri rovnakej indukcii poľa a času expozície je účinnosť striedavého m. p. asi 10-krát a pulzného m. 

p. 100-krát väšia ako statického poľa. 

 

Statické m. p. aktivuje výhradne n. vagus, časovo premenné m. p. aj aktiváciu sympatika, no aj tu 

prevaţuje aktivácia n. vagus. 

Druhy m. p.: 1. statické m. p. – (jeho zdrojom sú prirodzené stabilné magnety, magnetické al. 

zmagnetizované kovy; vyskytuje aj v okolí cievok, cez kt. preteká jednosmerný elekt. prúd; jeho 

hodnoty sa časom menia; u nás sa pouţívajú v magnetoterapii magnetické podušky, napr. Tumag, 

vyrobené z permanentných magnetov vhodne zoradených a zašitých v látke); 2. striedavé m. p. 

(hodnoty jeho veličín sa v priebehu času plynule menia od 0 do kladného maxima, vracajú sa k 0, 

klesajú do záporného maxima a opäť sa vracajú k 0; nachádza sa okolo vodičov a cievok 

napájaných striedavým elekt. prúdom); 3. pulzné m. p. (jeho hodnoty sa menia od 0 do pozit. al. 

negat. maxima skokom; nachádza sa okolo vodičov a cievok napájaných pulzným elekt. prúdom). 

magneticko-hydrodynamický generátor – MHD generátor, zariadenie na premenu mechanickej 

energie na elekt. (opačnú, ako je v elektromotore). MHD g. pracuje na princípe oddeľovania 

nesúhlasných elekt. nábojov v magnetickom poli. Oddeľovanie je zapričinené →Lorentzovou silou. 

Náboje zo spaľovacej komory vystupujú veľkou rýchlosťou v prúdiacom plyne. 

magnetický indukčný tok – F, tok plochou S sa rovná súčinu magnetickej indukcie B a plošného 

obsah S kolmého na smer indukčných čiar. Jednotkou m. i. t. je weber (Wb); 1 Wb = 1 V.s. 



Lorentzova sila – F je sila, kt. pôsobí na pohybujúci sa náboj v magnetickom poli; rovná sa elekt. 

náboju Q násobenému vektorovým súčinom rýchlosti v náboja a magnetickej indukcie B.  

F = Q(v × B) 

F = QvB sin (v,B) 

magnetit – oceľovočierny, kovovolesklý, nepriehľadný, ťaţký, krehký, veľmi magnetický nerast, druh 

ţeleznej rudy, chem. zloţitý oxid ţeleza; magnetovec. 

magnetizmus – [magnetismus]  1. náuka o magnetických úkazoch a magnetických vlastnostiach 

látok; 2. schopnosť daktorých kovov priťahovať iné kovy; 3. hypotetická tajomná schopnosť ţivého 

tela pôsobiť na iné telá (tzv. ţivočíšny m.). 

Ţivočíšny magnetizmus (animálny, vitálny m.) vychádza z pôvodnej predstavy, ţe magnetic-ké 

javy sú prejavom hypotetickej, nevyváţiteľnej látky – fluida. Uţ r. 1584 Cardan anestezoval pacienta 

dotykmi magnetu. Myšlienka, ţe ľudské telo má magnetické vlastnosti, vyslovil Paracelsus. Chorobu 

pokladal za slabosť tohto m., kt. vyţaruje z planét. Veľký traktát o m. napísal r. 1600 W. Gilbert z 

Colchesteru (1540 – 1603), prezident Royal College of Physicians, lekár kráľovnej Alţbety I (De 

magnete magneticisque corporibus et magno magnete tellure). Zem pokladal za veľký magnet, čo aj 

empiricky dokázal. Tvrdil, ţe jantár a magnetovec majú ,,dušu“ a odporúčal nimi prechádzať 

bolestivými miestami, najmä reumatického pôvodu. Jeho rady vyuţíval slov. augustiánsky mních  M. 

Hell (1720 – 1792), kt. si na svoje reumatické miesta prikladal plechové pláty s pripevneným 

magnetom. O vplyve magnetického poľa na organizmus a magnetoterapii napísal 3 práce.Od Hella 

túto metódu prevzal F. Mesmer (1734 – 1815). Jeho doktorská téza na viedenskej univerzite znela: 

,,Vplyv planét na liečenie chorôb“. Snaţil sa dokázať, ţe Slnko, Mesiac a planéty pôsobia na ľudský 

organizmus pro-stredníctvom jemného fluida. Prebral niekt. myšlienky z mystického diela van 

Helmonta, kt. r. 1630 tvrdil: ,,Menom magnetizmus sa označuje skrytý (okultný) vplyv, ktorým 

pôsobia telá voči sebe navzájom na vzdialenosť... Magnetizmus pôsobí kdekoľvek a nové na ňom je 

len meno“. Podľa Mesmera m. zastavuje odklon od stavu harmónie. Mesmerizmus ako metódu 

hypnózy na liečebné ciele však kritizoval uţ M. Hell. 

Pokusy Charcotovej školy s vyvolávaním stavu podobného spánku pomocou ţivočíšneho m. viedli k 

rozvoju hypnotizmu. Gauthierov prehľad o ţivočíšnom m. (1840) zahrňuje aj iné th. postupy vrátane 

masáţe, hypnotizmus a sugesciu. Uvádza rozsiahle údaje o animálnom m. v Starom Egypte, 

Grécku, Gálii, Ríme a Indii. K m. prispel aj Babinski (Recherche servant a établir l
,
autre sous 

l
,
influence de l

,
aimant). Pomocou m. vyliečil údajne na diaľku mutizmus. O Mesmerovu metódu mal 

záujem aj J. E. Purkyně a prevzal aj terminológiu ,,magnetický spánok“, ,,magnetické cítenie“ (v 

zmysle hypnózy). 

magnetizovanie – trvalá premena feromagnetického telesa na magnetické. 

magnetka – účelne upravený magnet pouţívaný na orientačné a meračské účely; magnetická ihla. 

magneto – malý alternátor s permanentnými magnetmi, pouţívaný ako zdroj elekt. prúdu pre 

zapaľovaciu sviečku v spaľovacích motoroch. 

magneto- – prvá časť zloţených slov s významom magnet, magnetický. 

magnetoaerodynamika – magnetohydrodynamika. 

magnetoanalýza – meranie magnetických vlastností látok a ich vyuţitie na analytické účely; 

magnetometrická analýza. 

magnetobiológia – odbor zaoberajúci sa výskumom vplyvu magnetického a elektromagne-tického 

poľa na ţivé systémy. 



magnetodióda – druh polovodičovej diódy, kt. vnútorný od- por sa mení v závislosti od vonkajšieho 

magnetického poľa. 

magnetoflex – druh tvárneného magneticky tvrdého materiálu; špeciálna zliatina na magne-tický 

záznam zvuku. 

magnetofón – zariadenie umoţňujúce magnetický záznam zvuku na pohybujúcu sa magne-tickú 

pásku a jeho opätovné snímanie, príp. jeho reprodukciu. 

magnetograf – [magnetograph] prístroj na automatickú registráciu zmien zemského magnetizmu. 

magnetogram – [magnetogramma] záznam časového priebehu geomagnetických elementov. 

magnetohydrodynamika – [magnetohydrodynamicaa] skr. MHD, oblasť fyz., kt. skúma vzájomné 

pôsobenie elektricky vodivej kvapaliny al. plynu (plazmy) a elektromagnetického poľa. 

magnetochémia – časť fyz. chémie zaoberajúca sa vlastnosťami látok vo vzťahu k ich zloţeniu. 

magnetokardiograf – [magnetocardiograph] prístroj slúţiaci na skúmanie elekt. činnosti srdca. 

magnotokardiogram – [magnetocardiogram] záznam magnetokardiografu. 

magnetomechanika – [magnetomechanica] odbor fyz. skúmajúci zmenu mechanického stavu 

feromagnetických látok pri zmagnetizovaní a naopak. 

magnetometer – 1. fyz. prístroj na meranie magnetických momentov (veličín) feromagnetických látok; 

2. geofyz. letecký prístroj na meranie smeru a veľkosti totálnej zloţky intenzity geomagnetického poľa 

al. daktorý z ich elementov, umiestený v lietadle al. v závese za lietadlom. 

magnetón – jednotka merania magnetického odporu v atómovej fyzike. 

magnetooptika – odbor zaoberajúci sa magnetickými a optickými javmi (vplyvom magnetického poľa 

na šírenie, emisiu a pohlcovanie svetla). 

magnetopatia →magnetoterapia. 

magnetorezistor – polovodičový prvok, kt. elekt. odpor sa mení s intenzitou magnetického poľa. 

magnetosféra – [magnetosphaera] astron. rozsiahla oblasť okolo Zeme, v kt. pôsobí magnetické pole 

Zeme. 

magnetoskop – [magnetoscopus] 1. prístroj, kt. pôsobenie závisí od magnetických síl, určený na 

zisťovanie existencie magnetického poľa; 2. zariadenie na registrovanie televíznych relácií (ako 

magnetofón na zápis zvuku). 

magnetoskopia – [magnetoscopia] kontrola chýb materiálu pomocou magnetu. 

magnetostatika – [magnetostatica] časť náuky o magnetických javoch zaoberajúca sa vzájomnými 

silovými účinkami a prejavmi zmagnetizovaných telies v pokoji. 

magnetostrikcia – [magnetostrictio] schopnosť daktorých kovov a zliatín deformovať sa pri 

zmagnetizovaní a naopak meniť magnetizáciu pri mechanických deformáciách. 

magnetoterapia – [magnetotherapia] terapeutické vyuţitie magnetov. Na m. sa pouţívajú zdroje 

impulzného striedavého prúdu, cievky, kt. tento prúd preteká, rôznej veľkosti a tvaru, príp. cievky so 

ţelezným jadrom, kt. zosilňuje a usmerňuje magnetický tok. Je k dispozícii mnoho prístrojov, napr. 

Biomag, Biomagnetics, Biopulz, Dimag, Magnetic, Poljus, Pumag, Therapy R 980, Unimag a i. V 

prístroji Biomag sa vyuţíva magnetické pole vychádzajúce z pravouhlých impulzov jednej al. dvojitej 

polarity. Na dosiahnutie optimálnych účinkov sa série impulzov tvoria kombináciou obidvoch polarít 

trvajúce niekoľko ms do desiatok ms a s pauzami aţ 0,1 s medzi jednotlivými sériami. Má 



naprogramovaných 20 tvarov magnetického poľa, takţe sa automaticky generuje tvar, intenzita a 

frekvencia magnetických impulzov. 

Účinky magnetoterapie – aplikácia magnetického poľa na ľudský org. vyvoláva tieto účinky: 

• Vazodilatačný účinok – vysvetľuje sa výtokom iónov Ca
2+

 z cievnych myocytov, najmä 

prekapilárnych zvieračov, aktiváciou n. vagus, zvýšením metabolizmu v endotelových bunkách s 

následne zvýšenou produkciou EDRF a tvorbou prostacyklínov, ako aj aktiváciou mastocytov. 

• Analgetický účinok – pripisuje sa zvýšenej tvorbe endorfínov, antiflogistickému a protiedémovému 

pôsobeniu, navodeniu myorelaxácie a ovplyvnením Melzackových ,,vrátok“. 

• Protizápalový účinok – je následkom pôsobenia slabých elekt. prúdov i magnetického poľa, kt. 

zvyšujú fagocytózu neutrofilov vrátane indukcie produkcie superoxidu. Pp. sa tým indukuje 

superoxiddismutáza viazaná na endotel a zvyšuje sa koncentrácia peroxidu vodíka v exponovanej 

oblasti. Pretoţe superoxid inhibuje aktivitu katalázy, produkovaný peroxid vodíka sa nemôţe 

odburúvať, deštruuje leukotriény, jedny z najsilnejších aktivátorov fagocytózy. 

• Myorelaxačný účinok – prejavuje sa najmä pri paravertebrálnych kontraktúrach; spazmolytický 

účinok je podmienený pp. výtokom iónov Ca
2+

 z myocytov, ako aj analgézie, zlepšenej perfúzie s 

odplavovaním kyslých metabolitov vyvolávajúcich bolesť (dokázala sa zvýšená aktivita 

laktátdehydrogenázy v svaloch exponovaných magnetickému poľu), nemoţno však vylúčiť ani účasť 

CNS. 

• Protiedémový účinok – sa vysvetľuje zlepšením perfúzie a protizápalovým pôsobením. 

• Urýchlenie hojenie rán – sa týka kostí i mäkkých tkanív. Podľa Oberleyho hypotézy ide 

o nešpecifické podráţdenie cytoplazmatickej membrány, následkom kt. nastáva aktivácia 

metabolického reťazca a zmena pomeru cAMP/cGMP. Tento dej iniciuje zvýšená intracelulárna 

koncentrácia superoxidu, pp. následkom aktivácie membránovo viazanej NAP(P)H-OX. Navyše 

magnetické pole aktivuje aj respiračný reťazec, teda zdroj intracelulárneho superoxidu (zvyšuje 

permeabilitu bunkovej membrány pre H
+
, eflux protónov a zniţuje intracelulárne pH).  

V th. osteaortróz sa uplatňuje aj aktivácia osteoblastov. a zvýšená tvorba fibronektínu v osteo-

klastoch, čo sa prejaví výrazným zlepšením hojenia s rýchlejšou tvorbou väziva. 

Dávku moţno odhadnúť z rovnice:  
 
dB 
––– Bmax.čas expozície.f  
dt 

kde dB/dt je zmena magnetickej indukcie za jednotku času, resp. strmosť nábehovej a zostupnej 

hrany impulzu (T/s), Bmax je špičková indukcia magnetického poľa (T) a f frekvencia aplikovaného 

poľa (Hz). 

Pri prístrojoch na pulznú m., kde sa indukcia pohybuje rádovo v desiatkach mT, by nemal expozičný 

čas prekročiť 40 min, v prípadoch statických magnetických polí je rozhodujúci priestorový gradient, 

ak je na úrovni magnetoforov (permanentné elastické magnety s B do 5 mT) extrémny gradient, 

moţno pouţiť aj dlhšie expozičné časy (> 1-h). Pri pouţití statických magnetických polí s väčším 

rozptylovým poľom so zásahom aj hlbších štruktúr je max. expozičný čas < 1 h pri B < 100 mT. Pri 

zápalových ochoreniach sa pouţívajú nízke frekvencie < 12,5 Hz, a to v závislosti od stupňa ich 

aktivity, pri trofických poruchách a degeneratívnych ochoreniach aj vyššie. 



Aplikátory sa líšia rozmermi, ako aj homogenitou a rozsahom magnetického poľa. Rozoznávajú sa 

viaceré druhy aplikátorov: 

• Duté aplikátory – solenoidové valce, 

vyuţívajú relat, homogénne pole vnútri 

aplikátora. 

• Aplikátory tvaru prstenca – pole vnútri je 

relat. homogénne. 

Obr. 3. Usporiadanie hladín magnetickej 

indukcie prsteňa s Ø 2300 mm. Hodnoty závisia 

od parametrov prístroja a aplikátora, preto moţno 

pouţívať len aplikátory odporúčane výrobcom 

prístroja, kt. sú s prístrojom vyladené a premerané 

 

Obr. 5. Priebeh siločiar a hladín indukcie H 

cievky (solenoidu). Čiarkovane sú 

znázornené siločiary, kt. sú vektorom a určujú 

aj momentálnu polaritu (S–J) cievky. Plnou 

čiarou sú znázornené hladiny indukcie 

magnetického poľa, kt. sú skalárom (v mT). 

Navonok od solenoidu je indukcia vyjadrená v 

zlomkoch max. indukcie magnetického poľa 

vnútri solenoidu 

• Ploché príložné aplikátory – majú rôzne 

rozmery i tvar, obsahujú jednu al. viac 

plochých cievok; pole je menej 

homogénne, hustota smerom od plochej 

cievky viac klesá; polia sa tvoria po 

obidvoch stranách. 

• Dvojdielne prikladacie al. stojanové aplikátory – pouţívajú sa na utvorenie lokalizovaného 

magnetického poľa medzi nimi s relat. dobrou homogenitou a prenikavosťou; podmienkou aby k 

sebe privrátené plochy mali odlišnú polaritu, a teda majú sa odlišne označiť. 

 

Obr. 1. Usporiadanie hladín magnetickej indukcie 

dvojdeky pri transregionálnej aplikácii, tzv. 

sendvičové pouţitie. Rovnaké polia sú aj na vonkajšej 

strane aplikátora (na obrázku nie sú zobrazené)  

 

 

 

 

 

 



Obr. 1. Usporiadanie hladín 

magnetickej indukcie 

dvojdeky pri transregionálnej 

aplikácii, tzv. sendvičové 

pouţitie. Rovnaké polia sú aj 

na vonkajšej strane aplikátora 

(na obrázku nie sú zobrazené)  

 

Obr. 2. Usporiadanie hladín 

magnetickej indukcie 

dvojdeky, ktorej diely sú 

umiestené paralelne v 

rozličných vzdialenostiach. A 

– na celú dĺţku spojovacieho 

pásika (magnetické polia sa neovplyvňujú); B – tesne veľa seba (magnetické polia sa vzájomné ovplyvňujú). 

Rovnaké sú polia aj na druhej strane aplikátora (na obrázku nie sú zobrazené) 

 

 

Obr. 4. Usporiadanie hladín magnetickej indukcie 

plochého aplikátora. Rovnaké pole je aj na druhej strane 

aplikátora, kt. na obr. nie je znázornená. To moţno síce 

vyuţiť terapeuticky, napr. vloţením aplikátora medzi kolená 

al. dlane, najmä však treba počítať s týmto faktom z 

bezpečnostných dôvodov. To isté platí o všetkých plochých 

aplikátoroch a nezanedbateľné magnetické pole je aj na 

vonkajšej ploche solenoidov 

 

Ploché aplikátory sa pouţívajú tam, kde sa má 

pôsobiť lokálne a len do určitej hĺbky; ak nie je 

zabezpečený odvod tepla, môţu sa zahrievať, pacient nemá preto na nich leţať. Prehrievanie 

aplikátora však môţe byť znamením jeho poruchy al. poruchy napájacieho prístroja. O voľbe 

aplikátora rozhoduje uvaţovaná intenzita a miesto a rozsah ošetrovanej plochy. 

Najčastejšie sa aplikujú lokálne (napr. na chrbticu pri vertebrogénnych poruchách s kore-ňovou 

symptomatológiou), segmentovo (napr. pri cievnych poruchách končatín).  

Indikácie a predpokladané účinky magnetoterapie 

• Ochorenia tepien, aterosklerotické uzávery, diabetické angiopatie, endarteritídy – statické pole 

s 10 – 50 mT, striedavé pole s 30 mT  a  50 Hz,  pulzné  pole  lokálne s 2,5 – 10  mT,  25 a 100 Hz, 

a to denne 10 – 50-krát 10 – 30 min, príp. pulzné pole segmentálne (Th1–L1) s 91 mT a 25 Hz, 

denne, 10 – 15-krát 10 – 30 min 

Predpokladané účinky: predĺţenie klaudikačných vzdialeností, zlepšenie polohových testov, 

analgetické pôsobenie, zvýšenie koţnej teploty, zlepšenie perfúzie, antikoagulačné pôsobenie, 

zvýšenie pO2 v tkanive, urýchlené hojenie koţných defektov, bakteriostatické a protizápalové 

pôsobenie. V niekt. prípadoch sa pozoruje hypotenzia, závraty, palpitácie, kt. po prerušení aplikácie 

ustupujú. 



• Ochorenia žíl, tromboflebitídy a ich následky, chron. žilová insuficiencia  – statické pole s 10 – 40 

al. striedavé pole s50 mT a 50 Hz, a to denne 10 – 30-krát 20 – 30 min. 

Predpokladané účinky: redukcia opuchov, zvýšenie pO2 artériovej krvi, zníţenie pO2 ţilovej krvi, 

hypokoagulácia, rozpustenie trombov, otvorenie kolaterál a a.v anastomóz; pri ulceráciách zmena 

pomeru polymorfonukleárnych leukocytov a makrofágov v prospech makrofágov, zmnoţenie 

histiocytov a fibroblastov. 

• Ochorenia lymfatických ciev, prim. lymfedém po ablácii prsníka  – pulzné pole s 20 mT a 20 Hz 

pravouhlé al. striedavé pole s 50 mT a 50 Hz, a to denne, 12 – 15-krát 15 – 20 min. 

Predpokladané účinky: klin. zlepšenie pri prim. lymfedémoch, redukcia objemu postihnutej končatiny 

o 20 – 50 %. Pri postmastektomických lymfédémoch v kombinácii s pneumatickou lymfodrenáţou 

expozícia poľom v oblasti plecového kĺbu. 

• Ischemická choroba srdca – statické pole so 16 – 30 mT, striedavé pole: so16 – 30 mT a 50 Hz al. 

pulzné pole s 1,5 – 19 mT a 10 polsínmi, a to 10 – 20-krát 10 – 20 min na prekordium al. segment 

Th2–4.  

Predpokladané účinky: zvýšenie výkonnosti ľavej i pravej komory, skrátenie izometrickej fázy 

kontrakcie, predĺţenie diastoly, zníţenie frekvencie aţ vymiznutie stenokardií, zníţená citlivosť na 

meteorologické vplyvy, zníţenie tolerancie záťaţe. Zvýšenie diurézy. Zlepšenie krivky EKG, najmä 

úseku ST a zúţenie komplexu QRS. Tendencia k hypokoagulácii, aktívnejší metabolizmus heparínu. 

• Hypertenzia – statické pole s 16 – 30 mT, striedavé pole: 16 – 30 mT, 50 Hz al. pulzné pole s 1,5 

aţ 10 mT, 10 polsínus, ato 10 – 50-krát 10 – 20 min na prekordium al. segment Th2–4. 

Predpokladané účinky: pokles TK, zlepšenie spánku, potlačenie bolestí hlavy, zníţenie pulzovej 

frekvencie. Vyššia diuréza, zníţenie plazmatickej aktivity renínu, koncentrácie aldosterónu a hodnôt 

cAMP v plazme. Aktivácia M-receptorov, potlačenie odpovede -adrenoreceptorov a zosilnenie 

odpovede -adrenoreceptorov. 

• Nešpecifické choroby pľúc  – statické pole s 15 – 35 mT, striedavé pole s 9 – 35 mT a 50 Hz al. 

pulzné pole s 35 mT a 50 polsínmi, ato 10 – 30-krát 10 min – 3 h magnetoformi. 

Predpokladané účinky: pri astme zníţenie frekvencie záchvatov, zlepšenie spirometrických 

parametrov, zníţenie dávok steroidov, zlepšenie expektorácie. Pri chron. obštrukčnej chorobe pľúc 

navyše protizápalové pôsobenie, synergia s antibiotikami a pôsobenie proti fibróznej degenerácii 

pľúc. 

• Vredová choroba žalúdka a dvanástnika, chron. gastritída  – statické pole: 20 – 36 mT; striedavé 

pole: 26 – 40 mT, 50 Hz; pulzné pole: 35 mT, 50 polsínusov, a to 10 – 20-krát 10 aţ 20 min. 

Predpokladané účinky: subjektívne zlepšenie, v niekt. prípadoch urýchlenie hojenie. Účinok na 

ţalúdkový chemizmus sa nepozoroval. Pri gastritíde m. nepôsobí. 

• Akút. a chron. pankreatitídy  – statické pole 20 – 36 mT; striedavé pole 26 – 40 mT, 50 Hz; pulzné 

pole: 35 mT, 50 polsínusov, a to 10–20-krát 10 – 20 min. 

Predpokladané účinky: pri konzervatívne liečenej akút. pankreatitíde sa pozorovalo zlepšenie uţ po 

5 d, m. potencuje účinok podávaných liekov. Pri chron. pankreatitíde sa za optimálne pokladá 

striedavé pole 17,5 a 24 mT. Pulzné pole a vyššia indukcia stav zhoršujú.  

• Zápalové choroby distálnych úsekov hrubého čreva  – statické pole so 40 mT 15 – 20-krát 20 min. 

Predpokladané účinky: subjektívne zlepšenie, úprava histol. nálezu (80 %). Je nevyhnutný špeciálny 

rektálny aplikátor. 



• Parkinsonov sy., spastické stavy – statické poles s 10 mT a 25 Hz 10 – 12-krát 20 min. Aplikuje sa 

v rámci komplexnej kúpeľnej starostlivosti.  

Predpokladané účinky: zlepšenie chôdze, subjektívne zlepšenie v 96 % prípadov. Reflexologický 

nález sa nemení.  

• Sclerosis multiplex – statické pole s 5 – 80 mT a 10 – 25 Hz 10 – 20-krát 15 – 20 min. Aplikuje sa v 

rámci komplexnej kúpeľnej starostlivosti.  

Predpokladané účinky: po jednorazovej expozícii sa zlepšuje chôdza na 10 m i po schodoch 

a sfinkterové ťaţkosti, a to pp. skôr pri spastických formách. Objektívne zmeny sú však 

nevýznamné. 

• Stavy po iktoch – statické pole s 9 – 25 mT, pulzné pole s 5 mT 10 – 15-krát 6 – 15 min al. 50 Hz 

jednorazovo 6 – 15 min. 

Predpokladané účinky: po opakovaných expozíciách sú lepšie výsledky, a to aj po 1 r. Po 

jednorazovej expozícii je tendencia k poklesu artériového odporu, agregácie trombocytov 

indukovanej ADP al. kolagénom, zvýšenie deformovateľnosti erytrocytov, zníţenie viskozity krvi a 

tendencia k hypokoagulácii. 

• Migrény  – pulzné pole s 3 – 4 mT, 2,5 Hz, 15-krát 10 – 15 min . 

Predpokladané účinky: zlepšenie len u niekt. pacientov, moţnosť zhoršenia (EEG). 

• Degenerácia miechy rôzneho pôvodu  – aplikuje sa v rámci komplexnej kúpeľnej starostli-vosti 10 

– 15-krát 25 – 30 min pulzné pole s 25 mT a 50 Hz. 

Predpokladané účinky: zníţenie spastickosti, tonizácia svalov pri chabých parézach a zníţenie 

fascikulačných potenciálov. Pri spastických stavoch zvýšenie, pri chabých parézach zníţenie prahu 

elekt. dráţdivosti svalov. Uprava dyzurických ťaţkostí, zlepšenie hybnosti. 

• Úrazy miechy  – statické pole so 40 – 70 mT 1 – 3-krát/d 2 – 4 mes. 60 min.  

Predpokladané účinky: výrazné funkčné zlepšenie, urýchlenie reparatívnych i elektrofyziologických 

procesov. 

• Polyradikuloneuritídy  – pulzné pole s 2,8 mT, 10-krát 10 – 20 min. 

Predpokladané účinky: hyperémia koţe, analgézia, zlepšenie reflexov. Nepozorovali sa neţiaduce 

účinky. 

• Postihnutie periférnych nervov (traumatické, pooperačné, zápalové a ischemické postihnutia) – 

striedavé pole s 2,8 – 23 mT a 50 Hz, 10 – 15-krát 10 – 30 min. Aplikuje sa pozdĺţ nervov a na 

postihnutý segment. 

Predpokladané účinky: je to metóda voľby pri traumatických postihnutiach, veľmi dobré sú výsledky 

aj pri zápalových a ischemických afekciách. 

• Neurol. komplikácie sklerodermie – striedavé pole s 2,8 – 23 mT a 50 Hz, 10 – 15-krát 10 aţ 30 

min. Aplikuje sa na oblasť C4–Th7 a Th10–L2. 

Predpokladané účinky: zlepšenie príznakov Raynaudovho sy., bolestí rúk, hyperhidrózy dlaní, 

hypestézie, citlivosti na chlad, zníţených reflexov, spomalenie vedenia ulnárnym nervom, opuchov. 

• Menièrov sy. – striedavé pole s 10 mT a 50 Hz al. pulzné pole s 91 mT a 6 polsínusmi, a to 10 – 

15-krát, príp. aj 2-krát/d 10 – 30 min. 

Predpokladané účinky: v časti prípadov zlepšenie audiometrického nálezu, vymiznutie tinitu, 

podstatné zníţenie záchvatov závratov. Vhodné je opakovať aplikáciu po 3 mes. 



• Osteoartrózy – pulzné pole s 91 mT a 6 – 25 polsínusmi, 10 – 15-krát, príp. aj 2-krát/d 10 aţ 30 

min. 

Predpokladané účinky: analgetický účinok. Nepozorovali sa neţiaduce účinky. 

• Bolestivé vertebrogénne sy. – pulzné pole s 15 – 91 mT a 6 – 25 polsínusmi, 10 – 15-krát, príp. aj 

2-krát/d 10 – 30 min. 

Predpokladané účinky: analgetické pôsobenie, zlepšenie hybnosti, redukcia paravertebrálnych 

spazmov. Ojedinele sa na začiatku th. dostavuje zhoršenie bolesti. 

• Bechterewova choroba  – pulzné pole s 15 – 91 mT a 6 – 25 polsínusmi, 10 – 15-krát, príp. 2-

krát/d, 10 – 30 min. 

Predpokladané účinky: analgetický účinok, zlepšenie hybnosti, zníţenie dávok nesteroido-vých 

antireumatík. Nepozorovali sa neţiaduce účinky.  

• Progresívna polyartritída  – statické pole s 15 – 35 mT a 50 Hz al.  pulzné  pole s 3 – 91 Hz a 6 – 

100 polsínusmi, a to 10 – 20-krát 10 – 20 min. 

Predpokladané účinky: analgetické a protizápalové pôsobenie, pôsobí len v I. a II. štádiu ochorenia. 

Nevhodné sú aplikácie pri vyššej aktivite procesu. 

• Epicondylitis radialis humeri, sy. ,,zamrznutého pleca“  – pulzné pole s 3–91 mT a 6–25 

polsínusmi, 10–20-krát 10–30 min. Aplikuje sa na kĺb i príslušný krčný segment. 

Predpokladané účinky: analgetické, protiedémové pôsobenie, potlačenie zápalových prejavov. 

• Psoriatická artropatia – statické pole s 15 – 23 mT al. pulzné pole s 6,25 polsínusmi, a to 10 aţ 15-

krát 10 – 15 min. 

Predpokladané účinky: analgetický účinok, redukcia opuchov, zlepšenie hybnosti postihnu-tých 

kĺbov. 

• Sínusitídy – pulzné pole s 91 mT a 10 – 25 polsínusmi, 6 – 20-krát 20 min. Aplikuje sa miestne, 

optimálna frekvencia je 25 Hz v kombinácii s jedným antibiotikom. 

• Enuréza  – pulzné pole s 16 – 25 mT a 25 polsínusmi, 10-krát 10 min. 

Predpokladané účinky: zníţenie frekvencie aţ vymiznutie enurézy, najlepšie výsledky sú pri 

hypertonickom močovom mechúri. 

• Arytmie – striedavé pole s 9 – 30 mT a 50 Hz, 10 – 18-krát čas expozície závisí od veku dieťaťa. 

Aplikuje sa paravertebrálne v hrudnej oblasti. 

Predpokladané účinky: pri paroxyzmálnej tachykardii profylaxia záchvatov. Účinky rovno-cenné 

farmakoterapii, m. umoţňuje zníţiť dávky antiarytmík. 

• Chron. bronchitída  – statické pole s 10 – 30 mT, 30-krát 3 h. 

Predpokladané účinky: zlepšenie exspíria, uľahčenie expektorácie, potlačenie záchvatov kašľa a 

dýchavice. 

• Aseptické nekrózy kostí  – statické pole s 20 – 40 mT magnetoforami, 30 – 40-krát 3 a 24 h. 

Predpokladané účinky: analgézia, redukcia opuchov, zvýšenie rozsahu pohyblivosti v kĺboch, 

postupná úprava rtg nálezu. Niekoľkomesačný efekt. 

• Vulvovaginitídy  – statické pole so 40 mT, 10-krát 10 min. 

Predpokladané účinky: zmiernenie pruritu, zmenšenie edémov a hyperémie. Nepozorovali sa 

neţiaduce účinky. 



• Degenerácia retiny  – striedavé pole s 10 mT a 50 Hz, 10 – 15-krát 7 – 8 min. 

Predpokladané účinky: zlepšenie vízu, zmenšenie skotómov, rozšírenie perimetra o 10 – 15 %, 

zníţenie fotofóbie. Max. účinok s latenciou 1,5 – 2 mes. zlepšenie pretrváva niekoľko mes. 

• Atopické ekzémy, alergické dermatózy, neurodermatitídy  – pulzné pole s 30 mT a 50 polsínusmi 

al. striedavé pole s 6 – 30 mT a 50 Hz, a to 10 – 15-krát 10 – 15 min. Aplikuje sa miestne i 

paravertebrálne. 

Predpokladané účinky: skrátenie th., redukcia infiltrátov, urýchlenie epitelizácie. Pri neuro-

dermatitídach je účinnosť m. malá. 

• Ulcus cruris – statické pole s 35 + 5 mT magnetoforami 15 – 20-krát 10 h, striedavé pole so 40 mT 

a 50 Hz 20-krát 15 – 20 min al. pulzné pole 9,5 a 4,5 mT, 5 a 40 Hz 75-krát 12 min. 

Predpokladané účinky: zlepšenie granulačného procesu, urýchlenie epitelizácie, skrátenie trvania 

ošetrovania. Lepšie výsledky sú pri ulceráciách ţilového pôvodu a pri aplikácii časovo premenlivých 

polí. 

• Čerstvé fraktúry  – statické pole s 5 – 10 mT, striedavé pole s 10 – 50 mT a 50 Hz al. pulzné pole 

s 10 – 91 mT a 5 – 25 Hz v rôznom reţime aţ 60-krát, niekedy aj 3-krát/d min. 10 min 

Predpokladané účinky: analgetický účinok, rýchly ústup edémov, zlepšenie mikrocirkulácie, 

urýchlené hojenie kostí i mäkkých tkanív. M. umoţňuje intenzívnejšiu a kvalitnejšiu rehabilitáciu. Pp. 

zabraňuje vzniku algodystrofického sy. M. moţno aplikovať aj pri osteosyntézach. 

• Protrahované hojenie fraktúr  – statické pole s 10–15 mT magnetoforami,  trvalá  expozícia 4 týţd. 

Predpokladané účinky: urýchlené hojenie kostí a mäkkých tkanív pri roky sa nehojacich fraktúrach. 

• Popáleniny  – statické pole s 5 – 35 mT, magnetoforami al. striedavé pole s 35 mT a 50 HZ, a to 

10-krát 10 min – 2 h. Aplikuje sa bezprostredne po chir. ošetrení rany. 

Predpokladané účinky: analgetický účinok, výrazná redukcia opuchu, zlepšenie hybnosti 

a mikrocirkulácie, antikoagulačné pôsobenie, urýchlenie epitelizácie. 

• Osteomyelitídy, hnisajúce rany – striedavé pole s 11–17 a 25 – 30 mT, 100 – 150 Hz, 25 aţ 30-

krát 25 – 30 min 

Predpokladané účinky: analgetické, protizápalové účinky, synergické pôsobenie s antibiotikami, 

skrátenie trvania th. Pri akút. ostemomyelitíde je moţné zhoršenie, pri chron. nevyhnutná prítomnosť 

fistuly, inak nastáva zhoršenie. V akút. fáze sa aplikujú niţšie dávky magnetickej indukcie, po 

upokojení vyššie dávky.  

• Amputačné pahýle – statické pole s 50 mT, al. striedavé pole sp 16 mT, 50 Hz, a to 20 – 30-krát 15 

– 25 min. 

Predpokladané účinky: miestna aplikácia je veľmi účinná najmä pri hnisavých procesoch, podstatne 

ovplyvňuje aj fantomové bolesti. Po 4. – 5. aplikácii sa zmenšuje opuch a bolesti; lepšie výsledky sú 

po aplikácii striedavého poľa. 

• Sy. karpálneho tunela  – statické pole s 20 – 24 mT, 20-krát 20 min. 

Predpokladané účinky: najlepšie účinky sú pri bolestivých stavoch bez porúch hybnosti a cit-livosti. 

Účinok je porovnateľný s lokálnou aplikáciou hydrokortizónu. 

• Dupuytrenova kontraktúra – striedavé pole so 45 – 53 mT, 50 Hz, 5 – 40-krát 15 – 20 min. 

Predpokladané účinky: zlepšenie aţ vymiznutie príznakov, pri zlyhaní chir. výkon a po ňom m. 



• Neurochir. výkony na lumbálnej chrbtici – statické pole s 35 – 50 mT, 10 – 20-krát 30 – 45 min. 

Aplikuje sa ihneď po výkone. 

Predpokladané účinky: analgézia sa dostavuje 3. – 4. d Zmenšenie opuchu, urýchlené hojenie, 

niekedy hnisavé komplikácie. 

• Chron. adnexitídy – statické pole s 25 – 40 mT, striedavé pole s 10 – 35 mT, 50 Hz al. pulzné pole 

s 2,5 mT, 50 polsínusmi, a to 10 – 20-krát 5 – 25 min. 

Predpokladané účinky: analgetický účinok, zmenšenie infiltrátu, niekedy však zhoršenie s ne-

vyhnutnosťou prerušiť th., pri poruchách menštruačného cyklu jeho úprava; klin. i laborat. zlepšenie 

stavu. 

• Endometriózy – statické pole s 25 – 40 mT, 8 – 10-krát 10 min. 

Predpokladané účinky: analgetický účinok, zmenšovanie loţísk, úprava imunol. parametrov. Ţiadne 

neţiaduce účinky. 

• Poruchy reprodukčnej funkcie (zápaly, tubárna sterilita, menštruačné poruchy, algodysmenorea, 

hypoplázia maternice, adhézie v malej panve, edém, obmedzená pohyblivosť maternice) – striedavé 

pole s 30 – 45 mT, 50 Hz, 20-krát 15 – 20 min. 

Predpokladané účinky: úprava menštruácie, zväčšenie uteru, zlepšenie perfúzie malej panvy, v časti 

prípadov spriechodnenie vajíčkovodov, vymiznutie bolestí; v chron. prípadoch (trvajúcich > 10 r.) m. 

zlyháva. 

• Algodysmernorea – statické pole so 40 mT, 10-krát 15 min. Suprapubická lokalizácia magnetov v 

2. fáze menštruačného cyklu. 

Predpokladané účinky: po opakovaných sériách miznú väčšinou všetky ťaţkosti. 

• Chron. prostatitídy – pulzné pole so 16 mT, 25 Hz, 20-krát 10 min. 

Predpokladané účinky: zmiernenie bolestí, po 3 mes. úprava sexuálnych dysfunkcií a iritačných 

príznakov. Ovplyvnenie mikróbiovej kontaminácie prostatického sekrétu. 

• Parodontózy  – statické pole s 30 mT 15-krát po 30 60 min, striedavé pole s 32 mT, 50 Hz, 15-krát 

10 min al. striedavé prerušované pole s 32 mT 50 Hz, opakovacie frekvencie 1 Hz, pomer 

impulz:medzera 1:1, 15-krát 10 min.  

Predpokladané účinky: zvýšenie teploty sliznice a rezistencie voči vákuu, zníţenie pO2 kapi-lárnej 

krvi a zvýšenie pO2 slizníc, zvýšenie fibrinolytickej aktivity tkanivových homogenátov. Zníţenie 

periférneho tonusu ciev, zvýšenie indexu elastickosti a zníţenie reografického indexu, ako aj indexu 

periférneho tonusu. Ustupujú príznaky zápalu a pri striedavom poli sa potláčajú aj sklerotizačné a 

deštruktívne zmeny. 

• Rhinitis allergica – striedavé pole s 30 mT, 50 Hz , 10-krát 3 – 6 min. 

Predpokladané účinky: zníţenie cievneho tonusu, zlepšenie perfúzie, klin. zlepšenie. 

• Funkčné ochorenia laryngu – striedavé pole s 25 mT, 50 Hz, 15 – 20-krát 20 min. 

Predpokladané účinky: veľmi dobré výsledky sa dosahujú pri spastických afóniách a dystóniách. 

Neţiaduce účinky magnetoterapie – môţu vzniknúť v priebehu aplikácie, bezprostredne al. neskôr 

po nej. Počas th. môţe nastať neprimeraná sedácia aţ usnutie, môţu sa dostaviť bolesti hlavy, 

závraty, po ukončení th. ortostatický kolaps (najmä u hypotonikov a hypertonikov), nauzea, hnačka, 

zvýraznenie bolestí v artrotických kĺboch al. iritovaných nervových koreňov (počas th. al. po nej), 

zvýšenie dráţdivosti CNS prejavujúce sa nespavosťou, podráţdenosťou, neadekvátnymi reakciami, 

príp. relapsom latentných psychických porúch. 



Personál obsluhujúci zariadenie na m. má dodrţiavať min. vzdialenosť od prístrojov, kt. sú 

v prevádzke (gravidné ţeny 10 m). Prístroje môţu poškodiť magnetické časti hodiniek, elekt-ronické 

prístroje, magnetické prenosové média ap.  

Kontraindikácie magnetoterapie: 1. gravidita, 2. krvácavé stavy, 3. baktériové, mykotické 

a vírusové infekcie vrátane aktívnej tbc; 4. malígne nádory; 5. endokrinopatie, juvenilný diabetes 

mellitus; 6. myasthenia gravis; 7. ťaţšie formy ischemickej choroby dolných končatín, mozgu a 

srdca; 8. kardiostimulátor; 9. celkové choroby nejasnej etiológie. 

Magnevist
®
 (Schering AG) – diagnostikum, kontrastná látka na NMR; →kyselina gadopen-tetová. 

magnézium →horčík. 

magnezón – 4-[(4-nitrofenyl)azo]-1,3-benzendiol, C12H9N3O4, Mr 259,22; hnedočervený prášok; 

pouţíva sa na detekciu horčíka, s kt. dáva v alkalickom rozt. modré 

sfarbenie a molybdénu, s kt. tvorí červenofialový komplex. 

Magnezón 

 

magnicída – 1. atentát významných osôb reprezentujúcich obyčajne štátne autority; 2. pôvodca 

takýchto atentátov. 

magnificatio, onis, f. – [l. magnus veľký + l. facere činiť] magnifikácia, zväčšenie, zveličovanie. 

magnificentia, ae, f. – [l. magnus veľký + l. facere činiť] magnificencia; 1. dôstojnosť, veľkoleposť, 

vznešenosť; 2. titul rektora vysokej školy. 

magnificus, a, um – [l. magnus veľký + l. facere činiť] veľkolepýá, okázalý, dôstojný. 

magnitudo, onis, f. – [l.] veľkosť, mnoţstvo. 

Magnipen
®
 – antibiotikum; →metampicilín. 

magnitudo, onis, f. – [l.] veľkosť. 

Magnofenyl
®
 – antidiuretikum, urikozurikum; →oxycinchofén. 

magnocellularis, e – [l. magnus veľký + l. cellula bunka] veľkobunkový. 

magnoflorín – syn. taliktrín, 5,6,6a,7-tetrahydro-1,11-dihydroxy-2,10-dimetoxy-6,6-dimetyl-4H-

dibenzol[de,g]-chinolínium, [C20H24NO4]
+
, Mr 342,50; látka izolovaná z 

Magnolia grandiflora L., Magnoliaceae, Cocculus trilobus D.C., 

Menispermaceae, Thalictrum thunbergii D.C., Ranunculaceae a 

Aristolochia clematitis L., Aristolochiaceae. 

Magnoflorín 

 

 

Magnogene
®
 – laxatívum; chlorid horečnatý. 

Magnoliaceae →magnoliovité. 

magnolín – 1,2,3,4-tetrahydro-1-[[4-[2-hydroxy-5-[(1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxy-6-metoxy-2-metyl-1-

izochinolinyl)metyl]fenoxy]fenyl]metyl]-6-metoxy-2-

metyl-7-izochinolinol, C36-H40N2O6, Mr 596,70; látka 

izolovaná z kôry Magnolia macropghylla Michx. a M. 

fuscata Andr., Magnoliaceae. 

Magnolín 



Magnoliophyta →krytosemenné rastliny. 

Magnoliopsida – dvojklíčnolistové rastliny, Dicotylenodae, →Dicotylenopsida. 

magnóliovité – Magnoliaceae. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, drevín s jednoduchými nedelenými 

al. delenými striedavými listami a veľkými farbistými mnohopočetnými kvetmi. Pokladajú sa za 

najpôvodnejšie krytosemenné rastliny. Plodom je plodstvo mechúrikov. Rastú v hornatých krajinách 

Ázie a Ameriky (10 rodov, 215 druhov). Druhy rodu mangólia (Magnolia) sa s obľubou pestujú ako 

okrasné dreviny. Zo Sev. Ameriky pochádza ľalijovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), 

okrasný strom parkov a záhrad. 

Magnophenyl
®
 – antidiuretikum, urikozurikum; →oxycinchofén. 

Magnopyrol
®
 – analgetikum, antipyretikum; →dipyrón. 

Magnosil
®
 (Polfa) – antacidum; trisilikát horečnatý. 

Magnosulf
®
 (Normark) – tiosulfát horečnatý. 

magnus, a, um – l. veľký. 

Magpieho test →testy. 

Magrassiho-Leonardiho syndróm – [Magrassi, Flaviano, *1908; Leonardi, G., tal. internisti] 

→syndrómy. 

Magrene
®
 – anorektikum; →dietypropión. 

Magrilon
®
 (Sintyal) – anoretkikum, stimulans CNS; →mazindol. 

Magsalyl
®
 – analgetikum, antipyretikum; →salicylát sodný. 

Mahaimov syndróm – [Mahaim, J., franc. lekár] →syndrómy. 

Mahaimov zväzok – [Mahaim, J., franc. lekár] Mahaimove vlákna, akcesórna dráha vodivého 

systému srdca vnútri svaloviny septa, resp. v hornom al. dolnom Hisovom zväzku. 

mahávíra – [,,Veľký hrdina“, *599, podľa iných prameňov 549] indická sekta, kt. pokladala 

znovuzrodenie za prekliatie a samovraţdu nielen za dovolenú, ale dokonca za zásluţnú; →indická 

medicína. Svoj ţivot končili príslušníci sekty dobrovoľným vyhladovením. Pod dojmom týchto 

udalostí sa Mahávíra zriekol všetkých svetských radostí, stal sa putujúciim askétom  a  počas  72  r.  

svojho  ţivota  zaloţil náboţenské hnutie, kt. v čase smrti malo uţ 14 000 prívrţencov. Jeho 

stúpenci verili, ţe Mahávíra bol jedným z početných dţinov (= vykupiteľov), kt. sa v pravidelných 

intervaloch zjavujú na zemi. Posledný dţina, kt. zomrel pred 250 r. pred Mahávírom, je pp. 

historickou postavou a zakladateľom dţinizmu. 

Mahlerov príznak – [Mahler, Richard A., *1895, budapeštiansky gynekológ] →príznaky. 

mahónia cezmínolistá – Mahonia aquifolium, okrasný, vţdyzelený ker z čeľade dráčovitých; 

→Berberidaceae.  

Mahornerov-Ochsnerov syndróm – [Mahorner, Howard R., súčasný amer. chirurg; Ochs-ner, Alton, 

*1896, amer. chirurg] →syndrómy. 

ma huang – byle a listy rastliny Ephedra equiseta Bunge, E. sinica Stapf. a i, druhov Ephedra, 

Gnetaceae, rastúcej v Indii a Číne. Obsahuje aţ 1 % efedrínu, je zdrojom prirodze-ného efedrínu, 

obsahuje aj variabilný podiel pseudoefedrínu. 

Mach, Ernst – (1838 – 1916) rak. fyzik a filozof pôsobiaci v Grazi a Viedni, jeden zo zakladateľov 

empiriokriticizmu. M. ako subjektívny idealista vychádzal z Humovej filozofie, zavrhoval pojmy 

príčinnosti, nevyhnutnosti a substancie, lebo vraj nie sú dané v ,,skúsenosti“. Veci pokladal len za 



,,komplexy pocitov“. Podľa jeho princípu ekonómie myslenia opis sveta má zahrňovať len ,,neutrálne 

elementy skúsenosti“; len tieto ,,elementy“ (M. ich stotoţňoval s pocitmi) a ich funkčné spojenia sú 

reálne. Prírodné zákony sú len skratkami mnohostí skúseností. Rozdielnosť fyzického a 

psychického sa tak redukovala na rozdielnosť ,,funkč-ného vzťahu“, v kt. sa skúmajú ,,elementy“: 

fyzikálne bádanie spočíva v analýze vzájomných vzťahov ,,elementov``, psychologické – v analýze 

vzťahu ľudského organizmu k ,,elementu“. M. pokladal pojmy za symboly označujúce ,,komplexy 

pocitov“ (,,veci“) a vedu ako celok – za súhrn hypotéz, kt. treba nahradiť bezprostrednými 

pozorovaniami. M. filozofia mala vplyv na formovanie novopozitivizmu. Dielo: Die Analyse der 

Empfindungen; Erkentnisse und Irrtum. 

Machacekov syndróm – syn. Bloomov sy. (→syndrómy). 

Machadov test →Machadova-Gurreirova reakcia. 

Machadova-Gurreirova reakcia – komplementfixačná reakcia na dg. Chagasovej choroby pomocou 

extraktu sleziny zo šteniat infikovaných Trypanosoma cruzi ako antigénu. 

Machadova-Josephova choroba – [podľa postihnutých rodín Machadovcov a Josephovcov] 

→choroby. 

Macheliho-Dworkenov-Bielov príznak →príznaky. 

Machete
®
 (Monsanto) – herbicídum; →butachlór. 

Machiavelli, Nicolo di Bernardo – (1467 – 1527) tal. mysliteľ, ideológ rodiacej sa burţoázie. 

Spoločnosť sa podľa neho nerozvíja podľa vôle Boţej, ale z prirodzených príčin. Hybnými silami 

dejín je materiálny záujem a moc. Zdôrazňoval protikladnosť záujmov ľudových más a vládnucich 

tried. Bol za utvorenie silného národného štátu bez feudálnych rozbrojov, kt. by bol schopný potlačiť 

ľudové nepokoje. Vo svojom diele Discorsi sopra la prima decade di Tito Livio; Il principe (Vladár, 

1513) hlása primát politiky pred mravnosťou a náboţenstvom. 

machiavellizmus – [Machiavelli, Nicolo di Bernardo, 1467 – 1527, tal. mysliteľ] →manipulácia s inými 

ľuďmi pre vlastné zámery al. prospech. 

machine language – angl. počítač. strojový jazyk, syn. computer language. Programovací jazyk, 

ktorého inštrukcie je stroj schopný bezprostredne vykonávať. 

machine script – angl. počítač. zápis v strojovom kóde, strojový zápis, dáta v tvare bezprostredne 

pouţiteľnom pre zariadenie na spracovanie dát. 

machlaenomania, ae, f. – ţenský masochizmus. 

machlosyne – nymfománia. 

machorasty →Bryophyta. 

Machov efekt – [Mach, Ernst, 1833 – 1916, rak. fyzik a filozof] →efekty. 

Machoverovej test osobnosti →testy. 

machovka židovská čerešňa →Physalis alkekengi. 

machovky →Bryozoa. 

Machrayov tubus – endobronchiálny tubus. 

maidismus, i, m. – [zo špan. maiz – Zea mays kukurica] maidizmus, →pelagra. 

maiestas, atis, f. – [l.] veľkosť, vznešenosť, dôstojnosť. 

maieusiophobia, ae, f. – [g. maieusis pôrod, materstvo + g. fobos strach] meiuziofóbia, chorobný 

strach pred meterstvom, pôrodom.  



maieusiomania, ae, f. – [g. maieusis pôrod + g. maniá vášeň] meiuziománia, psychická porucha 

vyvolaná pôrodom, puerperálna psychóza. 

maieusiophobia, ae, f. – [g. maieusis pôrod + g. fobos strach] chorobný strach z pôrodu; tokofóbia. 

Maikohis
®
 (Nichiiko) – antihistaminikum; →klemastín. 

mail – elektronický list (e-mail), správa, list posielaný elektronickou poštou. 

mail server – sluţba poskytujúca elektronickú poštu. 

mailing list – listservery, diskusné skupiny, sluţba, kt. umoţňuje komunikáciu medzi jednotlivými 

záujemcami niekt. špecifickej oblasti. Sú nadstavbou elektronickej pošty (e-mailu), obdobou 

odoberania novín al. časopisov do schránky. Umoţňujú komunikáciu medzi jednotlivými záujemcami 

niekt. špecifickej oblasti. Skupina ľudí si tak môţe vymieňať informácie a názory na určitú tému. K 

dispozícii je niekoľko tisíc diskusných skupín, pričom kaţdá má svojho správcu. 

mailovací program – program na prácu s elektronickou poštou. 

Maimonides (Moše-be-Maimun) – (1135 – 1204) ţidovský filozof, jeden z vodcov racionalistickej 

školy v judaizme. Základom jeho filozofie je syntéza ţidovskej teológie a Aristotelovej filozofie: 

,,personifikovaním“ (alegorickým) vysvetľovaním biblie a jednotlivých dogiem judauizmu sa pokúšal 

zlúčiť náboţenstvo s flilozofiou. Podľa M. konečným cieľom poznania je racionálne zdôvodnenie 

najvyššej pravdy. Za svoje jasne vyjadrené racionalistic-ké idey bol prenasledovaný náboţenskými 

fanatikmi. Hlavne dielo Sprievodca nerozhodných (More nebochim) získalo veľkú slávu v záp. 

Európe a malo znančný vplyv na neskorú scholastiku. M. idey boli rozšírené v Rusku v sekte 

,,ţidovstvujúcich“. 

main store, main storage, main memory – angl. počítač. hlavná pamäť, súvisí s procesorom 

počítača, z kt. sa dajú vybrať dáta veľmi rýchlo a priamo skopírovať do registrov procesora, v nej sa 

ukladajú výsledné dáta pred ich prenosom do záloţnej pamäti (backing store) al výstupných 

zariadení (output device). 

Maintasone
®
 (Owen) – glukokortikoid, antiflogistikum; →hydrokortizón. 

Maiorad
®
 (Rotta) – antispazmodikum; →tiropramid. 

Maipedopa
®
 (Maipe) – neselektívny antagonista -adrenergických receptorov, antiglaukomatózum; 

→levobunolol. 

Maissiatov pruh – [Maissiat, Jacques Herni, 1805 – 1878, franc. anatóm] tractus iliotibialis. 

Maissonneuveova amputácia – [Maissonneuve, Jacques G., 1809 – 1897, paríţsky chirurg] 

amputácia rozlomením kosti s následným odstránením mäkkých častí. 

Maissonneuoveva zlomenina – [Maissonneuve, Jacques G., 1809 – 1897, paríţsky chirurg] druh 

zlomeniny členka. Ide o zlomeninu articulatio talocruralis Weberovho typu C s vysokou zlomeninou 

ihlice pod jej proximálnou hlavicou, ruptúrou membrana interossea cruris, ako aj 

syndesmosis tibiofibularis (väzov syndezmózy) pri súčasnej zlomenine vnútorných 

kostí, resp. ruptúrou lig. deltoideum.  

Maissonneuoveva zlomenina 

 

 

Maitansine
®
 – antileukemický makrolid; →maytanzín. 

Maizena
®
 (CPC) – škrob. 



Majeptil
®
 (Rhône-Poulenc) – narkoleptikum, antiemetikum; →tioproperazín. 

Majewského syndróm – [Majewski, Frank, nem. pediater] →syndrómy. 

májka – Meloe violaceae; →Meloidea. 

májkovité →Meloidae. 

Majláthov test (1963) →testy. 

Majocchiho syndróm →syndrómy. 

major, jus – l. väčší. 

major morbus – zastar. názov epilepsie. 

Majorana hortensis  Moench. (Lamiaceae) – majorán záhradný. Droga Herba majoranae (hortensis) 

obsahuje silicu (3,5 %), v kt. sa nachádza citral, eugenol, -terpineol, linalol a uhľovodíky terpinen a 

sabinen, ako aj triesloviny (do 10 %),. horčiny, enzýmy, kys. askorbovú a i. Má vlastnosti stomachika 

(horkého aromatika), karminatíva, spazmolytika, antiflogistika, antiseptika, diuretika, diaforetika a 

sedatíva. Silica a horčiny povzbudzujú tvorbu ţalúdočnej kys. a uvoľňujú spazmy hladkého svalstva. 

Droga sa pouţíva pri dyspepsiách s hypochlórhydriou, meteorizmom. Spazmolytický účinok silice sa 

vyuţíva pri menštruačných bolestiach, sedatívny účinok pri predmenštruačnej tenzii. Antiflogistické 

a antiseptické účinky sa uplatňujú v th. zápalov nosovej sliznice, ústnej dutiny a hltana, ako aj pri 

zápaloch koţe. 

Na prípravu záparu sa pouţíva 1,5 – 2 g (2 kávové lyţičky) drogy na 2 poháre vody; na výplachy úst 

a hltana, ako aj koţné zápaly sa odporúča 5 % zápar. Oleum majoranae má dms 0,1 g, resp. 2 – 5 

kv./d. Silica sa osvedčila v masťovom základe ako Ung. majoranae, kt. sa aplikuje pri rinitíde, najmä 

u detí. Droga sa pouţíva aj ako aromatická korenina. Spazmolytický, karminatívny a antiflogistický 

účinok potencujú kombinácie s Fructus carvi, Fructus foeniculi, Fructus coriandri, Flos lavandulae, 

Flos chamomillae a i. 

Majudin
®
 – antipsoriatikum; →bergaptén. 

MAK – skr. nem. maximale Arbeitsplaztkonzentration max. koncentrácia na pracovné miesto. 

mak – papaver. 

Makarol
®
 (Mallinckrodt) – estrogén; →dietylstilbestrol. 

maketový test →test. 

Maki
®
 (Lipha) – rodenticídum; →bromadiolón. 

maklurín – syn. lagunkurín; kino-yellow; (3,4-dihydrocyfenyl)-2,4,6-trihydroxyfenyl)metanón; kys. 

morintanová, C13H10O6, Mr 262,21; ţlté farbivo z kôry stromu 

Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. [Morus tinctoria L., Maclura tinctoria 

(L.) D. Don], Moraceae (C.I. Natural Yellow 11
®
, C.I. 75420

®
). 

Maklurín 

 

 

Makon
®
 – surfaktant, →nonoxynol. 

makr/o- – prvá časť zloţených slov z g. makros veľký. 

makrencefália – [macrencephalia] nadmerne veľký mozog. 

makrestézia – [macraesthesia] zmyslový klam, pri kt. sa predmety zdajú väčšie ako v skutočnosti sú. 



makroadenóm – [macroadenoma] adenóm hypofýzy s Ø 10 mm, dostatočne veľký, aby sa dal 

vizualizovať pomocou beţnej rtg techniky; väčšinou ide o adenómy z nulových buniek (null-cell 

adenoma), detegujú sa vďaka tlaku, kt. vyvíjajú na okolité štruktúry. 

makroagregát – neobyčajne veľký zhluk látky, materiálu. 

makroaleuriospóra – veľká, obyčajne mnohobunková aleuriospóra; niekedy sa ňou označuje 

makrokonídium. 

makroamyláza – sérová →amyláza viazaná na globulín; tento komplex (Mr 200 000) je príliš veľký, 

aby prešiel obličkovým filtrom, preto zapríčiňuje hyperamylazémiu. 

makroamylazémia – [macroamylasaemia] prítomnosť makroamylázy v krvi. 

makroanalýza – [macroanalysis] chem. analýza, pri kt. sa vyšetrujú vzorky látky váţiace 0,1 aţ 0,2 g. 

makroangiopatia – [macroangiopathia] choroba veľkých a strednej veľkých ciev (končatín, brušnej 

dutiny, vencovitých al. mozgových ciev), väčšinou artérioskleróza. 

makrobiota – [macrobiota] makroskopické ţivé organizmy danej oblasti; kombinovaná makroflóra a 

makrofauna oblasti. 

makroblast – [macroblastos] abnormálne veľký, jadrový erytrocyt; veľký mladý normoblast s 

megaloblastickým vzhľadom. Naegeliho makroblast – prekurzor →erytrocytu.  

makroblefária – [macroblepharia] hypertrofia mihalníc. 

makrobrachia – [macrobrachia] abnormálne veľké al. dlhé ramená. 

makrocystóza – [macrocystosis] prítomnosť veľkých dutín (cýst) napr. v obličke. 

Makrocef
®
 (Krka) – širokospektrálne cefalosporínové antibiotikum 3. generácie; →cefotaxím. 

makrocefália – [macrocephalia] namdene veľká hlava; dyscefalický sy. 

makrócia – [macrotia] nadmerne veľké ušnice. 

makrocyt – [macrocytus] erytrocyt s hodnotu stredného objemu (MCV) > 100 fl a priemerným 

obsahom hemoglobínu (MCH) > 33 pg; →anémia. 

makrodiagnostika – [macrodiagnostica] rozpoznávanie chorôb z makroskopických nálezov, 

viditeľných voľným okom. 

makroelektromyografia – [macroelectromyographia] makro-EMG, EMG s pouţitím ihlovej elektródy s 

veľkým polomerom zvodu na snímanie elektr. aktivity celej motorickej jednotky. 

makroergické väzby – vysokoenergetické väzby v niekt. zlúč. Pri hydrolýze uvoľňujú 7000 aţ 12 000 

cal/mol (3,8 – 6,5 kJ) na 1 väzbu, pri tvorbe kt. rovnako veľkú energiu akumulujú. Sú to väzby: 1. 

anhydridové (polyfosfátové, fosfosulfátové, acylfosfátové); 2. fosfoamidové; 3. enofosfátové; 4. 

tioesterové. Ako makroergická zlúč. sa v ţivej sústave najčastejšie vysky-tuje polyfosfátový ATP, kt. 

má posledné dva zvyšky kys. fosforečnej viazené dvoma m. v. Pri uvoľňovaní energie sa uplatňuje 

najmä väzba posledného fosfátového zvyšku. Kreatínfosfát pri stavovcoch slúţi ako rezervoár m. v. 

a udrţuje v organizme rovnováhu medzi ATP a ADP, podobnú funkciu má arginínfosfát pri 

bezstavovcoch. M. v. kumulujú získanú energiu vo forme, kt. vyuţíva organizmus na prácu a 

syntézu potrebných metabolitov. M. v. sa v zlúč. označujú vlnovkou –P~P~P; –NH~P.  

makroevolúcia – megaevolúcia, kvantová evolúcia, proces vzniku vyšších taxonomických jednotiek, 

ako je druh. M. spočíva v splývaní menších, gen. diferentných, ohraničených populácií a v utvorení 

širokého spoločenstvového genotypu a novej rovnováhy pri zachovaní jednotky. Mechanizmus m. 

môţe byť rozdielny: jeho súčasťou sú aj mutácie presahujúce druhový rámec. 



makrofág – [macrophagus] bunka schopná pohltiť a usmrtiť mikróby a i. cudzorodé častice; 

zúčastňujú sa na obranyschopnosti organizmu proti infekcii a odstraňovaní odpadových látok 

(častíc). Ide o veľké, väčšinou jednojadrové bunky s Ø 16 aţ 22 m, kt. vznikajú z krvných 

monocytov (Mo) po ich usadení v rôznych tkanivách. Majú fagocytovú a pinocytovú aktivitu a tieţ 

významnú antimikróbnu, regulačnú a akcesornu funkciu. Sú súčasťou mononukleárového 

fagocytárneho systému (MPS) a sú zákl. zloţkami prirodzenej obrany organizmu proti patogénnym 

mikróbom (→fagocytóza). Moţno ich rozdeliť na normálne a zápalové. 

Normálne m. zahrňujú m. spojivového tkaniva (histiocyty), pečene (Kupfferove bunky), pľúc 

(alveolárne m., môţu sa aj priamo rozmnoţovať), lymfatických uzlín a sleziny (voľné a usadené m.), 

kostnej drene (usadené m.), seróznych blán (pleurálne a peritoneálne m.), koţe (histiocyty, 

Langerhansove bunky) a i. Zápalové m. sú v rôznych zápalových exsudátoch, kde majú významné 

výkonné aj regulačné funkcie. Vznikajú skoro výlučne z krvných Mo. 

M. môţu byť pokojové (neaktivované), primované (predaktivované) a aktivované. Aktiváciu 

vyvolávajú cytokíny (MAF, MIF, interferóny) al. niekt. súčasti mikroorganizmov. Plne funkčné sú len 

aktivované m., kt. majú zásadný význam v prirodzenej obrane proti intracelulárnym parazitom a 

nádorovým bunkách. M. pôsobia aj vo včasnej fáze špecifickej imunitnej odpovede ako bunky 

prezentujúce antigén a bunky K, keď v prítomnosti protilátok môţu usmrcovať bunky, kt. majú na 

svojom povrchu antigény špecifické pre tieto protilátky. Umoţňuje im to prítomnosť Fc-receptorov 

(FcR). Protilátka sa Fc-časťou svojej molekuly nadviaţe na FcR na povrchu m. a väzbovým miestom 

na antigénový determinant na povrchu terčovej bunky, kt. usmrcuje. Ide o mechanizmus 

cytotoxickosti závislý od protilátok (ADCC).  

M. sa zúčastňujú aj na metabolizme cholesterolu, vitamínu D a kys. arachidonovej. Sú tieţ 

významnými sekrečnými bunkami. Secernujú rôzne antimikróbne a cytotoxické látky, bioaktívne 

lipidy, zloţky komplementu, niekt. hemokoagulačné faktory, cytokíny, proteolytické a i. enzýmy, ale 

aj ich inhibítory, stresové proteíny a faktory zúčastňujúce sa na reorganizácii tkanív. 

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

Sekrečné produkty makrofágov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                  Látka       Produkty 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Mikrobicídne a cytotoxické 

Reaktívne intermediáty kyslíka  superoxid, hydrogénperoxid, chlórnany, chloramíny 

Reaktívne intermediáty dusíka  oxid dusnatý, dusitaný, dusičnany 

Ostatné    defenzíny, neutrálne proteázy, lyzozým, lyzozómové enzýmy 

Tumorocídne    hydrogénperoxid, NO, TNF-, C3a, proteázy, argináza 

Regulátory zápalu 

Bioaktívne lipidy   prostaglandíny, prostacyklín, tromboxány, leukotriény 

Bioaktívne oligopeptidy   glutatión 

Zloţky a faktory komplementu  C1, C4, C2, C3, C5, B,D, P, I, H 

Hemokoagulačné faktory  V, VII, IX, X, protrombín, aktivátor plazminogénu 

Cytokíny (endogénne pyrogény)  IL-1, IL-6, IL-8, TNF-, IFN-, makrofágové zápalové proteíny (MIP-2,  

                                                         MIP-3), faktory stimulujúce kolónie (M-CSF, G-CSF, CSF, GM-CSF),  

                                                         PDGF 

Neutrálne proteázy   elastáza, kolagenáza, stromelyzín, konvertáza angiotenzínu (ACE) 

Inhibítory proteáz  2-makroglobulín, inhibítor 2-proteinázy, inhibítor plazmínu a kolagenázy 

Lyzozómové hydrolyt. enzýmy   kyslé proteázy (katepsín D a L), lipázy, lyzozóm a i. glykozidázy, ribonuk- 

                                                          leázy, fosfatázy, sulfatázy 

Stresové proteíny    proteíny teplotného šoku, proteíny regulované glukózou 

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

makrofauna – pôdna fauna pozostávajúca zo ţivočíchov dlhých 2–20 mm (väčšina mäkkýšov, 

článkonoţcov, príp. ich vývojové štádiá). 



makrogaméty – samičie malarické parazity; →plazmódiá. 

makrogastria – [macrogastria] rozšírenie a predĺţenie ţalúdka. 

makrogenéza – [macrogenesis] nadmerný vzrast. 

makrogenitosómia – [macrogenitosomia] →macrogenitosomia praecox. 

makroglia – astrocyty; →glia. 

makroglobulinémia – [macroglobulinaemia] syn. Waldenströmova choroba, prim. m., tzv. IgM-

plazmocytóm; zriedkavá malígna monoklonová choroba B-lymfocytov.  Charakterizuje ju loţisková 

al. difúzna proliferácia malých lymfoidných a plazmatických buniek v kostnej dreni, lymfatických 

uzlinách, slezine a pečeni (histol. imunocytóm) a paraproteinémiou následkom zmnoţenia 

monoklonových makroglobulínov typu IgM (Mr > 1 000 000). Podobá sa myelómu; →plazmocytóm. 

Klin. sa prejavuje zvýšenou únavnosťou, sklonom k infekciám, hemoragickou diatézou (napr. 

epistaxa, krvácania do GIT), zdurením lymfatických uzlín, speno- a hepatomegáliou, neurol. 

poruchami (polyneuropatia). Zvýšená koncentrácia IgM má za následok zvýšenie viskozity krvi a 

zhoršenie mikrocirkulácie, fundus paraproteinaemicus s dilatáciou ţíl a sietnicovými krvácaniami. M. 

postihuje osoby okolo 50. r., častejšie muţov. Prognóza je lepšia ako pri plazmocytóme; priemerny 

čas preţitia je 15 r. 

Dg. – stanovuje sa na základe nálezu zvýšenej koncentrácie monoklonového IgM v sére 

a plazmocytoidných lymfocytov tvoriacich IgM v kostnej dreni. V punktáte kostnej drene 

a lymfatických uzlín je > 30 % lymfoidných a plazmatických buniek a zmnoţené tkanivové 

mastocyty. Dg. potvrdzuje dôkaz monoklonových IgM-paraproteínov pomocou imunoelektroforézy 

(M-gradientu) a imunofixácie. 

makroglobulíny – vysokomolekulové sérové  glykoproteíny typu imunoglobulínu s Mr ~ 900 000. Patrí 

sem 2-m. (Mr 725 000) a -m. (polymér IgM s Mr > 1000 000). Majú monoklonový pôvod, preto ich 

tvorí homogénna populácia molekúl. Ich hodnoty v sére sa zvyšujú pri →makroglobulinémii a niekt. 

leukémiách, kolagenózach, retikulóze, chron. infekčných stavoch a karcinómoch.  

makroglosia – [macroglossia] abnormálne veľký jazyk. Vyskytuje sa pri hypotyreóze, Downovom sy., 

sy. exomfalomakroglosia–gigantizmus, mukopolysacharidóze typ I a II, akromegálii, amyloidóze, 

hemangiómoch; akút. vzniká následkom poštípania osou, infekcií (eryzipel), Quinckeho edému. 

makrogol – polyetylénglykol, pouţíva sa ako emulzifikátor; →Macrogolum 300 a 1500. 

makrografia – [macrographia] písanie abnormálne veľkým písmom. 

makrogýria – [macrogyria] vývojová porucha mozgu s nadmerne veľkými závitmi. 

makrohematúria – [macrohaemoturia] vizuálne zistiteľná →hematúria. 

makrokardia – [macrocardia] plod s nadmerne veľkým srdcom. 

makrokaryóza – [macrocaryobis] veľké jadrá buniek, najmä malígnych nádorov. 

makrokonídie – veľké mnohobunkové konídie.  

makrolidové antibiotiká – antibiotiká produkované rozličným druhmi streptomycét s makro-cyklickým 

laktónovým kruhom, na kt. sú glykozidicky nadviazané aminocukry (preto sú zásadité). Sú pomene 

málo toxické a menej stabilné v kyslom prostredí ţalúdka. Erytromycín sa v ţalúdku inaktivuje. 

Stabilné sú jeho soli – stearát, laktobionát, estolát. Biol. dostupnejšie sú jeho enterosolventné formy. 

Azitromycín a klaritromycín sú stabilnejšie v kyslom prostredí. 

Prvý m. a. – erytromycín – bol izolovaný r. 1950 z filipínskeho kmeňa Streptomyces erythreus. 

Neskôr sa pripravil spiramycín (SPM), oleandomycín, trioleandomycín, z kt. sa širšie vyuţíva len 



SPM, a to preferenčne v niekt. častiach Európy. V 80. r. sa do th. zaviedli farmakokineticky 

výhodnejšie m. a. 2. generácie so širším spektrom účinkov a lepšou toleranciou: josamycín, 

roxitromycín, azitromycín a klaritromycín Ich nevýhodou je obvykle vyššia cena. 

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

Tab. 1. Klasifikácia makrolidov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 I. Generácia  

     • erytromycín (ERY) 

     • josamycín 

     • spiramycín (SPM) 

     • oleandomycín 

II. Generácia  

     • azitromycín (AZT) 

     • diritromycín (výhodnejšia kinetika, lepšia tolerancia) 

     • klaritromycín (KM) 

     • roxitromycín (RXM) 

Mechanizmus účinku – m. a. pôsobia bakteriostaticky, niekt. vo vyšších koncentráciách majú 

baktericídny účinok. Ich účinok je vyšší v zásaditom prostredí. Pôsobia najmä na grampozit. kmene. 

Po prieniku stenou baktérií sa viaţu na 50S podjednotku ribozómu (ako chloramfenikol a 

klindamycín) a blokujú proteosyntézu baktérií inhibíciou iniciálneho komplexu pri aminoacylovej 

translokačnej reakcii. 

Rezistencia môţe vznikať: 1. zmenami na receptore (metyláciou na 50S podjednotke); 2. pri 

kmeňoch Enterobacteriaceae po aktivácii hydrolytických enzýmov, kt. štiepia laktónový kruh, s 

následnou stratou účinku; 3. zníţením penetrácie m. a. cez vonkajšiu membránu najmä gramnegat. 

baktérií, čím sa zabráni ich nadviazaniu na receptor baktérií; 4. plazmidovým prenosom z 

enterokokov pri streptokokoch a pneumokokoch. Môţe sa zjaviť skríţená rezistencia s 

linkozamycínmi. Počet rezistentných stafylokokov a pneumokokov neustále narastá. 

Kinetika – m . a. sú lipofilné látky. Biol. dostupnosť acidostabilných látok po perorálnej aplikácii je 

dobrá. Potrava rôzne ovplyvňuje absorpciu niektorých makrolidov. Kým pri azitromycíne je zníţenie 

absorpcie podstatné, klaritromycín sa naopak s potravou vstrebáva lepšie. M. a. sa distribujú do 

mäkkých tkanív, do pľúc a prenikajú do fagocytujúcich buniek. Koncentrácia ERY v prostate 

dosahuje asi 1/3 plazmatickej koncentrácie. Preniká aj cez placentu, fetálne hodnoty sú ~ 20 % 

plazmatických koncentrácií. V mnohých tkanivách sa dosahujú niekoľkonásobne vyššie 

koncentrácie ako v plazme. 

Niekt. m. a. sa sčasti metabolizujú (ERY, KM). Metabolit ERY inhibuje izoformu cytochrómu P450, 

zodpovednú za biotransformáciu napr. teofylínu, čím zvyšuje jeho toxickosť, ale môţe zvýšiť aj 

účinnosť a toxickosť digoxínu a kumarínových antikoagulancií. Väčšina liečiva sa vylučuje 

nezmemená ţlčou do stolice. Exkrécia obličkou je menej ako 10 %. Biol. t0,5 je rôzne dlhý, pri 

novších makrolidoch aj > 24 h, čo umoţňuje podávať ich v jednej dennej dávke (AZT, RXM). KM sa 

podáva 2-krát/d (kaţdých 12 h). 

M. a. dobre penetrujú cez stenou baktérií, preto sú vhodné na th. intrafagocytových infekcií 

(Legionella, chlamýdie, Mycoplasma), napr. na th. pneumónií vyvolaných uvedenými pato-génmi. 

Spektrum účinku m. a. je uţšie, orientované najmä na gramnegat. baktérie, ako sú strep-tokoky, 

stafylokoky, pneumokoky, Mycoplasma pneumonie, Legionella, Bordetella pertusis, Chlamydia. 

Niekt. m. a. II. generácie, ako azitromycín, majú relatívne dobrú účinnosť na hemofily. KM je účinný 

pri helikobakterovej infekcii. Vzhľadom na to, ţe väčšinou pôsobia bakteriostaticky, sú vhodné 

okrem špeciálnych indikácií (legionelová pneumónia) na ľahšie a stredne ťaţké infekcie u 

ambulantných pacientov. KM a AZT sa pouţívajú na th. atypických mykobakterióz (napr. M. avium), 



prvý je účinnejší. Preventívne sa pouţíva u pacientov ohrozených endokarditídou ERY, resp. SM 

ako alternatíva penicilínu pri extrakcii zubov. AZT, kt. je kineticky výhodnejší ako KM, sa viac 

vyuţíva v prevencii sek. infekcií u HIV pacientov. Všetky uvedené makrolidy sú účinné pri 

toxoplazmóze, ale v gravidite je najvhodnejší spiramycín. 

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

Tab. 2. Základné farmakokinetické údaje makrolidov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Látka  Väzba    Klírens    t0,5      Dávkovanie 
    (%)  (l/h)   (h)    (mg/tbl.) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Erytromycín   70 – 93    26  2 – 3    250 po 6 h 

 Spiramycín      15   3 – 7    1,5 mil. IU/2 – 4-krát  

 Roxitromycín 

 Klaritromycín    3 – 9    250 po 8 h 

 Azitromycín      37   24 – 75    500 mg/24 h 

 Chloramfenikol     50     12  4    250 po 6 h 

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

Neţiaduce účinky – m. a. sú pomerne málo toxické. Alergické reakcie I. typu sa vyskytujú menej 

často ako po ostatných antibiotikách. Môţu vyvolať ťaţkosti zo strany GIT (nauzea, vracanie, bolesti 

~ 1 – 5%, častejšie pri ERY, závraty ~ 1 %). Nauzea a vracanie po starších prípravkoch ERY boli 

beţné, po novších m. a. vznikajú max. v 4 %. Estery vo forme estolátu vyvolávajú cholestatickú 

hepatopatiu. Novšie látky II. generácie (RXM, AZT a KM) sa oveľa lepšie tolerujú a vďaka 

predĺţenému plazmatickému t0,5, kt. umoţňuje podávanie 1 – 2-krát/d majú i vyššiu komplianciu. 

Ojedinele (< 0,1 %) vzniká prechodný vzostup aktivity aminotransferáz. Inhibícia cytochrómu P450, 

Pri ERY a KM s terfenadínom al. astemizolom môţu vzniknúť komorové arytmie. 

Interakcie – následkom inhibície metabolizmu ERY zvyšuje toxickosť teofylínu, digoxínu, 

dikumarínov a astemizolu; po polosyntetických m. a. tieto interakcie nevznikajú. 

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

Tab. 3. Prípravky makrolidov registrované v SR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ERY  Aknemycin

®
 liq., ung., Citrofug

®
 gél, EMU-V

®
 tbl. obd., Eryc

®
 cps., Erythmycin Ratiopharm Forte  

               TS
®
 plv. susp., Erythrocin

®
 inj., Monomycin Sirup 60, 100

®
 grn. susp. 

SPM  Rovamycine
®
 tbl., inj., tbl. obd. 

RXM  Rovenal
®
 tbl. obd., Rulid

®
 tbl.obd., Josamycín Wilprafen

®
 susp., tbl obd., Wilprafen Forte

®
 susp.  

AZT  Sumamed
®
 cps., sir., tbl., Sumamed Forte

®
 sir., Sumamed Sirup

®
 plv. susp., Sumamed Forte Sirup

®
  

               plv. susp.  

KM  Fromilid 250, 500
®
, Klabax

®
 tbl. 250 a 500 mg Ranbaxy, Klacid

®
 grn. susp., tbl., inj., Zeclar SR

®
 tbl.  

               ret. 

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

■ Azitromycín – veľmi dobre preniká do tkanív, hromadí sa vo fagocytoch, spúte, dosahuje asi 67 % 

koncentráciu v lymfe; t0,5 je 20 aţ viac ako 70 h. Jedna denná dávka 500 mg udrţí v tka-nivách 

koncentrácie, kt. sú 10-krát vyššie ako MIC citlivých mikróbov. Pouţíva sa pri infekciách vyvolaných 

druhmi Legionella, Hemophilus influenzae (tu je najúčinnejší z m. a.), Mycobacterium avium, kt. sú 

časté pri AIDS a Mycobacterium leprae. Ďalej je vhodný na th. toxoplazmózy a na eradikáciu 

Helicobacter pylori.  

■ Diritromycín – má eliminačný t0,5 je 20 – 50 h, čo umoţňuje podávanie raz/d. Dobre preniká do 

tkanív, metabolizuje sa hydrolýzou na aktívny metabolit erytromycínalamín, vylučuje sa najmä ţlčou. 

Spekrum účinku, neţiaduce účinky a interakcie sú podobné ERY. 

■ Erytromycín – pôvodne sa pouţíval ako protistafylokokové antibiotikum, v súčasnosti je liekom 

prvej voľby: 1. pri streptokokovej infekcii s alergiou na PNC, kde nie je striktná poţiadavka 

baktericídneho účinku (ťaţšie systémové infekty, sepsa); 2. pri chlamydiových infekciách; 3. pri 



mykoplazmových infekciách; 4. pri pneumóniách vyvolaných Legionella pneumoniae; 5. u nosičov 

Corynebacterium diphteriae. Ako alternatívny liek sa môţe pouţiť v liečbe syfilisu, kvapavky, 

aktinomycétovej a nokardiovej infekcie. Je alternatívou PNC pri prevencii reumatickej horúčky, pri 

dentálnych výkonoch ap. 

Nepríjemným neţiaducim účinkom starších prípravkov ERY je pálivá bolesť v epigastriu a ţalúdočné 

kŕče, kt. sa podarilo odstrániť úpravami substrátu mikronizáciou (Erasis
®
, t0,5 aţ 12 h). Po ERY-

estoláte sa najmä u detí s niekoľkodňovým obdobím latencie zjavovala cholestatická hepatitída. 

Postantibiotický efekt ERY pri pneumokokových infekciách trvá asi 4 h, po ostatných makrolidoch je 

o niečo kratší. Po i. v. podaní môţu vzniknúť tromboflebití-dy. V gravidite nie sú ddostatočné dôkazy 

o jeho bezpečnosť. 

■ Fluritromycín – nie je u nás registrovaný. 

■ Klaritromycín – je asi 2 – 3-krát účinnejší na stafylokoky ako erytromycín. Baktericídne pôsobí na 

Hemophilus influenzae. Pôsobí proti Mycobacterium avium, M. kansai, M. marinum a ďalším. Pri 

mykobaktériozach je najúčinnejší z makrolidov, a to najmä proti Legionella spp., Chlamydia spp. a 

väčšine anaeróbov. Účinný je aj jeho 14-hydroxymetabolit, preto sérový baktericídový test má vyššiu 

výpovednú hodnotu ako MIC napr. Haemophilus in-fluenzae. 

■ Roxitromycín – má typické vlastnosti m. II. generácie, so zvýšenou účinnosťou pri Haemophilus 

influenzae a dobrou toleranciou. 12-h; t0,5 umoţňuje 2-dávkovú dennú schému. V súčasnosti patrí k 

najpouţívanejším antibiotikám v stred. Európe. 

■ Spiramycín – je klasický m. s lepšou toleranciou ako erytromycín, s kt. má podobné spektrum 

účinku. Okrem indikácií typických pre ERY sa môţe pouţiť na th. toxoplazmózy v gravidite. 

Stomatológovia ho propagujú v prevencii parodontózy. 

makrológia – [macrologia] dlhý prejav s chudobným obsahom. 

makrománia – [macromania] megalománia. 

makromerín – syn. karbinol; -[(dimetylamino)metyl]-3,4-dimetyloxybenzénmetanol, C12H19NO3, Mr 

225,28; látka izolovaná z kaktusu Coryplantha macromeris (Engelm.) Lem., Britton 

and Rose, Cactaceae; má halucinogénne účinky. 

Makromerín 

 

 

makroméry – [g. makros veľký + g. meros časť] časť väčšie blastoméry (útvar, kt. vzniká 100 – 120 h 

po ovuláii delením zygoty) vnútri ľudského zárodku (bez komunikácie s povrchom), dávajú vznik 

embryoblastom. 

makromolekuly – molekuly s Mr 10
4
 aţ 5.10

5
; patria sem napr. proteíny, nukloproteíny, lipoproteíny. 

makronézia – [macronesia] hyperplázia Langerhansových ostrovčekov pankreasu pri hyper-

inzulinizme. 

makroplázia – [macroplasia] nadmerný vývoj niekt. orgánu al. jeho časti. 

makropodia – [macropodia] nadmerne veľké nohy. 

makroprozopia – [macroprosopia] nadmerne veľká tvár. 

makrop(s)ia – [macrop(s)ia] megalopia, porucha vnímania, charakterizovaná tým, ţe videné predmety 

sa zdajú byť väčšie ako sú v skutočnosti. 

makrorínia – [macrorrhinia] nadmerne veľký nos. 



makrosigma – [macrosigma] vrodené predĺţenie esovitej slučky hrubého čreva. 

makroskopický – [macroscopicus] viditeľný voľným okom. 

makrosómia – [macrosomia] gigantizmus. 

makrosplanchnický – [macrosplanchnicus] veľkoútrobový.  

makrosplénia – [macrosplenia] splenomegália. 

makrostómia – [macrostoma] nadmerne veľké ústa. 

makroštruktúra – [macrostructura] štruktúra viditeľná voľným okom. 

makula – [macula] škvrna; →eflorescencie. 

makulotoxín – syn. →tetrodoxín.  

makuzín – látka izolovaná zo Strychnos toxifera Schomb., Loganiaceae. 

Makuzín A – [C22H27N2O3]
+
 17-hydroxy-16-(metoxykarbonyl)-4-

metylsarpaganium, R1 = CH2OH, R2 = COOCH3. 

Makuzín B – [C2OH25N2O]
+
 17-hydroxy-4-metylsarpaganium, R1 = H, R2 = 

CH2OH. 

Makuzín C – [C22H27N2O3]
+
, epimér A, R1 = COOCH2, R2 CH2OH. 

mal – [franc., špan. z l. malum zlo, utrpenie, bolesť] choroba. 

Mal de caderas – [špan. choroba bedier] 1. fatálna trypanozomiáza spojená so slabosťou, najmä 

zadných končatín koní v juţ. Amerike, vyvolaná Trypanosoma equinum, prenášaná muchami z 

čeľade Tabanidae; 2. juhoamerická besnota. 

Grand mal – veľký záchvat →epilepsie. 

Mal de Meleda – chron. autozómovo recesívna forma palmoplantárnej keratodermie, pri kt. sa 

hyperkeratóza šíri na chrbty rúk a nôh a i. oblasti tela. Prejavuje sa erytematóznymi, povleče-nými, 

zapáchajúcimi koţnými léziami s hlbokými fisúrami. 

Mal de mer – [franc.] morská choroba. 

Mal morado – [špan. purpurová choroba] koţná amnifestácia onchocerkózy vyskytujúcej sa v Stred. 

Amerike, pri kt. je koţa (najmä trupu a horných končatín) svetlofialovo sfarbená. 

Mal de Pelea – [franc.] sy. z Puerto Rico, hysterická kríza u puertorických vojakov a Portoričanov v 

USA. Prudká agitovanosť, výhraţné gestá, epileptiformné kŕče, tras, zášklby svalov, inkoherencia, 

kt. niekedy naznačujú halucinácie. Amnézia na prekonaný stav. U diváka nezvyklého na tento obraz 

je vţdy pocit strachu.  

Mal perforant du pied – [franc. penetrujúca choroba nôh] trofické vredy na stupaji pri tabes 

dorsalis. 

Mal rouge – [franc. červená choroba] sy. vznikajúci po inhalácii al. poţití kyanamidu vápenatého a 

následného poţitia alkoholu. Prejavuje sa začervenaním, zrýchlením pulzu a palpitáciami, sipavým 

dýchaním a vnímaním chuti a zápachu acetaldehydu v dychu, príp. s nauzeou, vracaním a 

poklesom TK. Reakcia je následkom inhibície enzýmov zúčastňujúcich sa na odbúravaní 

acetaldehydu vznikajúceho z alkoholu, nahromadenia acetaldehydu a zmenenej reakcie ciev naň. 

Podobá sa reakcii na uţitie disulfiramu s následným poţitím alkoholu, navyše je tu však porušená 

chuť, nepríjemný zápach a potenie, ako aj zníţená sexuálna apetencia. 

Mal de Pinto – syn. pinta, tropická treponematóza. 



Mal de St. Jean – [franc. svätojánska choroba] zastar. názov pre epilepsiu. 

Mal d
,
Orient – homosexualita. 

mal- – prvá časť zloţených slov z l. malus zlý. 

mala, ae, f. – l. líce, čeľusť. 

mala – l. syn. bucca, líca. 

malabarské orechy – syn. adhatodai, adulsa, arusa, bakaš, listy východoindickej rastliny Adhatoda 

vasica Nees (Acanthaceae), obsahujú kys. adhatodovú, vazicín; expektorans. 

malabsorpcia – [malabsorptio] porucha vstrebávania, t. j. transportu z priesvitu čriev do krvného a 

lymfatického obehu. Príčinou m. môţe byť: 1. vrodené poruchy, napr. m. sacha-ridov, Hartnupova 

choroba, m. metionínu; 2. difúzna, chron. choroba tenkého čeva, ťaţká akút. al. chron. infekcia 

čreva, celiakia, kwashiorkor, stav po obliterácii a. mesenterica, diver-tikulóza, stenózy tenkého 

čreva, nádory čreva, Whippleho choroba a i. K hlavným prejavom m. patria: 1. strata telesnej 

hmotnosti; 2. masívne stolice; 3. svalová slabosť; 4. koţné a sliznicové zmeny; 5. anémia. 

malabsorpčný syndróm – sy. spojený s →malabsorpciou. 

malabsorptio, onis, f. – [mal- + l. absorptio vstrebávanie] →malabsorpcia. 

Malaceae →Pomaceae. 

malácia – [malacia z g. malakos mäkký] chron. zmäknutie tkaniva.  

Malácia mozgu – encephalomalacia, zmäknutie a odumretie (nekróza) častio mozgového tkaniva 

v dôsledku cievnej mozgovej príhody vzniknutej na podklade uzáveru prívodnej tepny (obvykle ako 

ischémia pri ateroskleróze al. embólii).  

malacoplacia (ae, f.) vesicae urinariae – [g. malakos mäkký + g. plax-plakos plocha] malakoplakia 

močového mechúra, loţiskové mäkké zhrubnutie na sliznici močového mechúra (75 %), príp. 

močových ciest nejasného pôvodu. Ide pp. o chron. nešpecifický zápal. Klin. prejavy nie sú 

charakteristické, príleţitostne sa zjavuje hematúria, dyzúria al. pokalakizúria, bolesti v bedrovej 

oblasti. Prognóza je vcelku dobrá. 

maladaptácia – [maladaptatio] zlyhávanie organizmu, porucha utvárania al. získavania charakteristík 

biol. účinnej interakcie s prostredím v priebehu vývoja; por. maladjustácia. 

maladaptívne správanie – maladaptácia, stav jedinca al. skupiny osôb, kt. vybočuje z harmónie 

poţiadaviek fyz. a sociálneho prostredia natoľko, ţe nie sú uspokojované dôleţité potreby. V 

reakciách jedinca sa vplyvom frustrácie, konfliktu, stresu, začínajú zjavovať okrem adaptívnych 

prvkov aj prvky maladaptívne, neprimerané, patol., kt. sa môţu stať prekáţkou zvládania náročných 

situácií. 

maladie – franc. choroba. 

Maladie de Roger →Rogerov sy. (→syndrómy). 

Maladie des tics – [franc.] Gilles de la →Touretteov sy. (→syndrómy).  

Maladie du pays – [franc.] nostalgia, túţba po domove. 

maladjustácia – [maladjustatio] viac al. menej trvalé zlyhávanie prispôsobovania sa; zlyhávanie pri 

riešení problémov, kt. so sebou prináša prostredie (napr. m. sociálna, v zamestnaní ap.); por. 

adjustácia. 

Malagride
®
 – antiprotozoikum; →acetarzón. 



malachit – tmavozelený nerast, hydroxido-uhličitan meďnatý, zásaditý uhličitan meďaný, CH2Cu2O5, 

CuCO3.Cu(OH)2, Mr 221,11, brémska modrá, brémska zelená. Tvorí jednoklonné kryštály. Nachádza 

sa v oxidovaných pásmach loţísk s obsahom medených rúd. Pouţíva sa na výrobu umeleckých 

predmetov. Vyskytuje sa ako povlak medených rúd v Slov. rudohorí. Veľké loţiská sú na Urale, v 

Rumunsku a USA. 

malachitová zeleň – N-[4-[[4-((dimetylamino)-fenyl]fenylmetylen]-2,5-cyklohexadien-1-yli-den]-N-

metylmetanamíniumchlorid, C23H25ClN2, Mr 364,90; diamantová 

zeleň B, fungicí-dum, paraziticídum, farbivo, indikátor. 

 

Malachitová zeleň 

 

 

Pouţíva sa na farbenie textilu, hodvábu, vlny, juty, koţe, bavlny; pouţíva sa aj ako biol. farbivo, na 

stanovenie anorg. fosforu, dôkaz kys. sírovej a céru, ako acidobázický indikátor (pri pH 0 je ţltej, pri 

pH 2 zelenej, pri pH 11,6 modrozelenej farby, pri pH 14 bezfarebný. 

malajská noha – ,,sandálová medzera“, malformácia nohy charakterizovaná rozšírením medzery 

medxi palcom a 2. prstom. Vyskytuje sa napr. pri Downovom sy. a Börjesonovom-Forssmanovom-

Lehmannovom sy. 

malajský gáfor →borneol. 

malakoplakia – [g. malakos mäkký + g. plax-plakos platňa, plocha] →malacoplacia vesiacae 

urinariae. 

Malamar 50
®
 – organofosfát, pedikulicídum; →malatión. 

Malamudova-Sandsova posudzovacia stupnica psychopatológie – pôvodne určená pre 

ošetrovaeteľský personál (Malamud a Sands, 1947).  

Malaquin
®
 (Dolder) – antimalarikum, antiamébikum, antireumatikum; →chlorochín. 

malaria, ae. f. – [tal. mala aria zlý vzduch] →malária. 

Malaria cottidiana – malária s dennodennými záchvatmi zimnice. 

Malaria quartana – malária so záchvatmi opakujúcimi sa kaţdý 4. d. 

Malaria tertiana – malária so záchvatmi opakujúcimi sa kaţdý 3. d.  

Malaria tropica perniciosa aestivoautumnalis – letno-jesenná tropická zhubná malária, ťaţká 

forma malárie vyskytujúca sa v tropických krajinách. 

malária – [malaria] striedavá zimnica, infekčná choroba vyvolaná prvokmi radu Plasmodium (P.) a 

Laverania (L), prenášaná komármi rodu Anopheles (najmä A. claviger al. maculipen-nis). 

Etiológia malárie – P. vivax vyvoláva trojdňovú m. (malaria tertiana), P. malariae je pôvodcom 

štvordňovej m. (malaria quartana), P. falciparum (L. malariae) je pôvodcom tropickej m. (malaria 

tropica). Chorobu podobnú trojdňovej m. zapríčiňuje P. ovale. Nie je zriedkavá súčasná infekcia 2 

druhmi plazmódí, zriedka i 3 druhmi. Prameňom plazmódií je človek, infekciu, kt. sa prenáša 

komármi rodu Anopheles, cicajúcimi krv.  

Plazmódiá sú úspešné parazity, kt. unikajú imunitnej reakcii hostiteľa a zabezpečuju svoju 

existenciu intracelulárnou reprodukciou, ako aj efektívnym prenosom infekcie sprostredko-vanej 

komármi. Tajomstvom úspechu plazmódií je ich skrytý ţivot vnútri erytrocytov (Erc), do kt. vstupujú 



šetrne a prispôsobujú si ich v prospech vývoja svojej nepohlavnej generácie. Extracelulárne fázy 

vývojového cyklu sú krátkodobé, slúţia na infekciu ďalších buniek. Povrch parazitov pritom chránia 

variabilné antigény a imunitný systém hostiteľa je dezorientovaný produkciou dominantných 

imunoglobulínov, kt. chránia funkčne významné molekuly plazmódií pred rozpoznaním. Usídlenie 

parazitov v obehu uľahčuje prenos infekcie komármi. Niekt. druhý plazmódií sa zabezpečujú aj 

tvorbou pokojových štádií (hypnozoitov) v pečeni, z kt. sa môţu mobilizovať štádiá infekčné pre Erc 

a vyvolávať neskoré recidívy infekcie. 

Z hľadiska invazívnosti a patogenity plazmódií sú najdôleţitejšie tieto ich organely (obr. 1): 1. roptrie 

a mikronémy, sekrečné organely ústiace na pikálnom konci bunky, kt. vylučujú proteíny uplatňujúce 

sa pri vstupe parazita do Erc; 2. denzné granuly, kt. sa uvoľňujú po vstupe do Erc a obsahujú 

proteíny slúţiace parazitom pri kolonizácii Erc; 3. mikropór, roz-tiahnuteľné bunkové ústa, kt. 

plazmódium pohlcuje hemoglobín; 4. sek. lyzozómy, tráviace vakuoly, v kt. sa pohltený hemoglobín 

degraduje na aminokyseliny potrebné na biosyntetické procesy plazmódií a odpadový produkt, 

polymér feriprotoporfyrínu, hemozoín (malarický pigment). 

Pre prenos infekcie majú kľúčový význam sporozoity hromadiace sa v slinových ţľazách komára, kt. 

po prenose bodnutím začínajú nepohlavný vývoj v pečeni človeka, a ďalej gametocyty, nezrelé 

pohlavné štádia infekčné pre komára (obr. 2). Vlastným patogénnym agensom m. sú štádiá 

erytrocytovej merogónie (schizogónie), nepohlavného mnoţenia v Erc, kt. sa končia ich rozpadom a 

uvoľnením infekčných merozoitov, malarického pigmentu a toxínu. Časové rozdiely v priebehu tohto 

cyklu a jeho synchronizácia sú príčinou rozdielnej periodickosti malarických záchvatov pri infekcii 

človeka rôznymi druhmi plazmódií. 

Z pohlavných foriem sa v samičke anofela pri pohlavnom vývoji (sporogónií) vyvinú sporozoity, kt. 

sa po poštípaní dostanú do krvi človeka, a tu prebieha ich nepohlavný vývoj (schizogónia).  

Intracelulárny vývoj plazmódií po infekcii človeka sa začína ich vstupom do hepatocytov. Komárom 

inokulované sporozoity sa dostávajú krvným obehom do pečeňových sinusoidov a prenikajú do 

Disseho perisinusoidových priestorov – endotelovým sitkom oddelené hraničných zón medzi 

hepatocytmi a priesvitom sinusoidov. Tu sa špecificky viaţu adhezíny sporozoitov na mikrovilózne 

proteoglykány hepatocytov (HSPG). Táto väzba podmieňuje vstup parazitov do buniek. Väzbové 

miesta pre tento receptor, podobné adhezívnym doménam trombospondínu, sú na CS-proteíne 

plazmódií, kt. tvoria súvislý povrchový plášť sporozoitov, a na adhezívnom produkte mikroném 

(SSP2). 

Exoerytrocytové štádium v hepatocytoch nevyvoláva klin. príznaky, môţe však byť zdrojom relapsov 

pri trojdňovej m. (P. vivax a P. ovale tu pretrvávajú dlho ako latentné erytrocytové formy – 

hypnozoity). Príčinou klin. príznakov je tzv. erytrocytový cyklus. 

Po rozmnoţení parazitov v hepatocytoch sa uvoľňujú do krvného obehu merozoity infekčné pre Erc. 

Ich vstup do Erc nie je násilný, pretoţe cieľom nie je deštrukcia Erc, ale ich efektívne vyuţitie na 

vznik novej generácie parazitov. Merozoit vniká do Erc indukovanou endocytózou, viacstupňovou 

interakciou povrchových a sekrečných proteínov parazita transmembránovými proteínmi a 

cytoskeletom Erc. Erc. je tak parazitom manipulovaný k fagocytóze, t. j. k činnosti, kt. nie je tejto 

bunke vlastná. 

Vstup merozoitov Plasmodium falciparum do Erc má tri fázy:  

1. Rozpoznávacia fáza, kt. pozostáva z neorientovanej (120 min) a orientovanej adhézie (10 min). 

Pri neorientovanej adhézii je receptorom glykoforín A (terminálny tetrasacharid s kys. sialovou), 

väzbovým proteínom merozoitu povrchový lektín s afinitou ku kys. sialovej. Pri orientovanej adhézia 

ide o orientáciu merozoitu apikálnym komplexom k membráne Erc a utvorenie tesného spojenia 

membrán v mieste apikálneho komplexu. Receptorom sú glykoforíny a pruh 3, väzbovými proteínmi 



parazita adhezívne domény povrchového plášťa (MSP1) odkryté proteolýzou a lektín roptrií (EBA 

175). 

2. Endocytóza: cieľovými molekulami Erc sú pruh 3, pruh 4.1, aktín a spektrín, reaktívnymi 

molekulami parazita proteíny vypúšťané z 

roptrií a mikroném. V priebehu endocytózy 

nastá-va destabilizácia a deformácia 

membrány Erc, rozpojenie jej cytoskeletovej 

siete, vchlipova-nie membrány, vznik 

kontraktilného prstanca (aktín/myozín) k 

zadnému koncu merozoitu, vytláčanie 

merozoitu do vnútra Erc, zhrnovanie a 

odvrhovanie povrchového plášťa merozoitu. 

3. Tvorba parazitoformnej vakuoly: cieľovými 

štruktúrami Erc je fagozómová cytoplazma-

tická membrána, reaktívnymi molekulami 

proteíny denzných granúl. Charakterizuje ju 

degra-nulácia merozoitov, uzavretie membrány Erc a oddelenie 

fagozómu, vkladanie proteínov denzných granúl do membrány 

fagozómu, endozytóza hemoglobínu mikropórom parazita, indukcia 

vezikulárneho transportu, export parazitárnych proteínov na 

membránu Erc a tvorba výbeţkov parazitoformnej vakuoly k 

membráne Erc. 

 

Obr. 2. Plasmodium vivax. Vývojový cyklus. a – sporozoit; b–e – 

preerytrocytové schizogónie; e–i – erytrocytové schizogónie; k, m – 

mikrocytogaméty; l, n – makrocytogaméty 

 

Patogenéza malárie – v patogenéze tropickej m. je dôleţitý export 

niekt. parazitových antigénov na membránu Erc. P. falciparum 

indukuje tvorbu adhezívnych výrastkov (angl. 

knobs) na povrchu infikovaných Erc, v kt. je 

uloţený parazitárny proteín s vysokým 

obsahom histidínu (HRP-1). Tento proteín 

má schopnosť zdruţovať adhezíny parazita, 

a tým zvyšovať ich väzbovú potenciu. 

Infikované Erc sa prichytávajú týmito 

výrastkami k endotelu kapilár a venúl, čím sa 

vychytávajú z obehu. Parazit tým uniká 

nebezpečiu, ţe by sa infikované Erc mohli 

rozpoznať a zničiť pri prechode slezinou. 

Nahromadenie adherovaných Erc v 

kapiilárach však majú za následok obštrukciu 

mikrocirkulácie a i. prejavy charakteristické 

pre tropickú m. Adhezívny fenotyp P. 

falciparum sa líši schopnosťou vyuţívať 

rôzne receptory prítomné na cievnom 

endoteli hostiteľa. Je to napr. trombospondín 



a receptory pre adhéziu leukocytov regulovanú cytokínmi, ako je E-selektín, ICAM-1 a VCAM-1. 

Niekt. adhezíny sa môţu viazať nezávisle od výrastkov a reagovať s neinfikovanými Erc (tvorba 

roziet). Lepivosť cievneho endotelu môţe stimulovať aj zvýšená expresia receptora ICAM-1, 

indukovaná TNF-, produkovaného vplyvom malarického toxínu na makrofágy.  

Okrem adhezínov exportuje plazmódium na povrch Erc aj iné proteíny, napr. ďalší proteín bohatý na 

histidín (HRP-2), kt. sa uvoľňuje do prostredia ako rozp., silne imunogénny variabilný antigén.  

Najdôleţitejšou fázou vývojového cýklu plazmódií z hľadiska patogenézy infekcie je zakon-čenie 

nepohlavného vývoja v Erc, kde nastáva déštrukcia hostiteľskej bunky a uvoľnenie novej generácie 

merozoitov. Dospelé dcérske merozoity sú pokryté povrchovým plášťom variabilných antigénov 

(MSA) zavesených v cytoplazmatickej membráne parazita glykozylfosfatidylinoziitolovou kotvou. Pri 

deštrukcii parazitoformnej vakuoly a uvoľňovaní merozoitov pôsobí serínová proteáza plazmódia 

vylučovaná z roptrií dcérskych merozoitov. Kritickým momentom je prasknutie Erc, keď sa uvoľňujú 

do krvi pacienta okrem merozoitov aj rôzne odpadové a metabolické produkty parazitov, o. i. aj 

malarický toxín a pigment. Toxínom je glykozylfosfatidylinozitol (GPI), pp. identický s kotvou 

povrchových antigénov merozoitov. Toxín stimuluje makrofágy k produkcii TNF- a interleukínu-1 

(IL-1). TNF- patrí k hlavným činiteľom patogenity najmä pri cerebrálnej m. a spoločne s IL-1 pôsobí 

aj ako endogénny pyrogén. 

Plazmódiá majú teda schopnosť vyvolať protrahovanú infekciu, v priebehu kt. je organizmus 

hostiteľa opakovane exponovaný toxínu, metabolickým produktom a rôznym imunogénom parazita. 

Dôsledom je lavína patol. reakcií s poruchami obehu, rozvratom metabolizmu, imunitnými reakciami 

a imunosupresiou.  

V patogenéze m. sa uplatňujú humorálne faktory (cytokíny, kiníny, prostaglandíny), rozhodujúci 

význam má však obštrukcia mikrocirkulácie parazitovanými Erc, kt. je špecifická len pre P. 

falciparum. Priebeh m. modulujú imunitné faktory a gen. dispozícia hostiteľa. 

Malarický záchvat vyvoláva rozpad parazitovaných Erc. GPI z plazmatickej membrány plazmódií má 

podobné účinky ako endotoxín: aktivuje makrofágy, kt. produkujú TNF- a IL-1. Tie prostredníctvom 

prostaglandínu E2 (PGE2) pôsobia na termoregulačné centrum v hypotalame. Klin. tomu zodpovedá 

vazokonstrikcia, triaška a bolesti hlavy v začiatočnej fáze záchvatu (angl. cold stage). Potom 

nasleduje horúčková fáza (u detí často febrilné kŕče), kt. prechádzajú do profúzneho potenia a 

hypovolémie. Vplyvom TNF- a IL-1 nastáva syntéza ďalších metabolitov kys. arachidonovej 

(prostacyklínov, tromboxánov), kt. sa s aktivovaným zloţkami komplementu (C3, C5a) zúčastňujú 

na aktivácii neutrofilov, makrofágov a trombocytov. Vazoaktívne látky (histamín, kyslíkové radikály, 

NO), kt. sa z nich uvoľňujú, spolu s kinínmi vyvolávajú vazodilatáciu a zvýšenú permeabilitu kapilár, 

čo ďalej prehĺbuje hypovolémiu a hypotenziu a môţe vyústiť do šoku. Dôsledkom je hypoperfúzia 

vnútorných orgánov, najmä obličiek. K metabolickému rozvratu prispievajú hormóny uvoľňované 

účinkom TNF- a IL-1 (inzulín a i.). 

Najzávaţnejšou komplikáciou infekcie P. falciparum je cerebrálna malária, charakterizovaná 

kómou. Histol. sa v kapilárach a venulách mozgu zisťujú sekvestrované parazitované Erc a tzv. 

rozety (zhluky normálnych Erc okolo parazitovaných Erc). V okolí ciev bývajú kruhovité hemorágie. 

Proliferujúca neuroglia tvorí subkortikálne granulómy. CT mozgu je väčšinou normálne, tlak likvoru 

nezvýšený, čo svedčí o neprítomnosti edému mozgu. TNF- stimuluje expresiu adhezívnych Erc. 

Lokálna hypoxia má za následok zvýšenie anaeróbnej glykolýzy a hromadnenie laktátu v mozgu. V 

patogenéze encefalopatie sa môţe uplatňovať NO, kt. sa tvorí ako falošný transmiter vplyvom TNF-

. 

Výrazná anémia je častá najmä u malých detí a gravidných ţien. Vzniká ako následok intra-

vaskulárnej hemolýzy a poruchy vyzrievania Erc v kostnej dreni. TNF- a interferón- (IFN-

vyvolávajú útlm erytropoézy, dyserytropoézu a erytrofagocytózu. Sinusoidy kostnej drene sú 



preplnené parazitovanými Erc, oneskorene sa vyplavujú retikulocyty, sérová koncentrácia ţeleza je 

zníţená, feritínu zvýšená. Hlavnými príčinami hemolýzy je hyperparazitémia, hypersplenizmus a pp. 

aj senzibilzácia Erc komplementom (C3) a imnunoglobulínmi. Aj trombocytopéniu zapríčiňujú 

imunitné mechanizmy a hypersplenizmus. Hodnoty protrombínu a ďalších koagulačných faktorov sú 

zníţené, ale diseminovaná intravaskulárna koagulácia nebýva častá. 

Závaţnou komplikáciou tropickej m. je pľúcny edém, kt. môţe vyústiť do sy. akút. zlyhania 

dýchania (adult respiratory distress syndrome, ARDS). Ultraštruktúrne sa zisťujú početné neutrofily 

adherujúce k stenám ciev, edém interstícia i endotélií a tvorba hyalínových blaniek. Zmeny sú 

obdobné ako pri septickom šoku. Predpokladá sa účasť cytokínov a i. vazoaktívnych mediátorov. 

Ďalšou príčinou môţe byť prílišná hydratácia organizmu. 

Časté je postihnutie obličiek s príp. anúriou, azotémiou a urémiou. Vyvolávajú ho extrarenálne 

faktory: hypovolémia a zníţená perfúzia obličiek zapríčiňuje ischémiu kôry s následnou akút. 

tubulárnou nekrózou. Intravaskulárna hemolýza a hemoglobinúria môţu vyvolať tvorbu 

hemoglobínových valcov, tvorených deštruovanými Erc a hemosiderínom a potencovať tubulárnu 

nekrózu. Následkom infekcie P. malariae môţe byť imunokomplexová glomerulonefritída s 

albuminúriou, progresívnym poklesom funkcie obličiek a hypertenziou uţ v detskom veku. 

Následkom zvýšenej hemolýzy je hyperbilirubinémia a poruchy transportu bilirubínu v pečeňovom 

parenchýme. Môţe byť zvýšená aktivita pečeňových enzýmov v sére. Histol. sa zisťuje hypertrofia a 

hyperplázia Kupfferových buniek, obsahujúcich veľké mnoţstvo malarického pigmentu, a ďalej 

infiltrácia parenchýmu mononukleármi, nekrózy parenchýmu sa však nepozorujú. 

Prítomná býva hypoglykémia a laktátová acidóza. Hyperglykémia je následkom zvýšenej utilizácie 

glukózy pri horúčke a hyperparazitémii, poruchy glukoneogenézy a hyperinzulinémie vyvolanej IL-1, 

fosfatidylinozitolom odštiepeným z GPI, TNF, ale aj terapeuticky podávaním chinínu. Následkom 

tkanivovej hypoxie je acidóza, kt. môţe byť príčinou exitu. Hyperlaktacidémia vzniká následkom 

zvýšenej hemolýzy, hyponatriémie pri profúznom potení a nedostatočnom prívode kryštaloidov. 

Niekt. hemoglobinopatie (kosáčiková anémia, talasémia) a enzymopatie (deficit glukóza-6-

fosfádehydrogenázy) výrazne zmierňuje priebeh m. Pred ťaţkým priebehom m. chráni aj určité HLA 

haplotypy (Bw43, DRw13), kt. sa s vyššou frekvenciou vyskytujú u osôb v malarickej oblasti. 

Parazit naopak uniká imunitnej odpovedi hostiteľa schopnosťou meniť povrchové antigény, 

modifikáciou membránových proteínov parazitovaných Erc, reguláciou expresie receptorových 

molekúl (,,knobs“), sekvestráciou v mikrocirkulácii a tvorbou roziet al. nízkou imunogenitou 

konzervatívnych peptidových sekvencií. Nesterilná imunita sa vyvíja obyčajne aţ po niekoľkých r. 

kontinuálnej expozície infekcii. 

Klin. obraz malárie – inkubačné obdobie trvá 10 – 15 d, môţe trvať 3 – 6 týţd. (štvrodňová m.) i 

niekoľko mes. Primoinfekciu predchádzajú prodrómy vo forme malátnosti, bolesti hlavy, svalstva, 

kĺbov, vysokej horúčky a neskôr sú to typické malarické záchvaty. Záchvat sa začína tráviacimi 

ťaţkosťami, celkovou malátnosťou, bolesťou hlavy a hučaním v ušiach, prítomná býva prudká 

zimnica a triaška, kt. pokračuje aj pod pokrývkou. Triašku o ½ – 1 h vystrieda horúčka 40 °C i 

vyššia. Chorý je schvátený a často, najmä pri tropickej m., blúzni. O niekoľko h, pri tropickej m. aţ o 

20 h, horúčka klesne za silného potenia a celkovej únavy. Takéto záchvaty sa opakujú pravidelne 

kaţdý 2. aţ 4. d podľa druhu m. Rozpad väčšieho počtu erytrocytov má za následok anémiu, slezina 

a pečeň bývajú zväčšené. Počet leukocytov býva normálny al. zvýšený. 

M. môţe prebiehať ľahko al. ťaţšie s tyfóznym stavom s dlhotrvajúcou kontinuou. Osobitne ťaţký 

priebeh býva pri tropickej m., pri kt. sú afebrilné prestávky medzi dvoma záchvatmi veľmi krátke. V 

popredí klin. obrazu môţe byť postihnutie dôleţitých orgánov (perniciózna m.)., hyperpyretická 

teplota, epileptiformné záchvaty a i. neurol. príznaky (cerebrálna m.), ţltačka (biliárna remitentná 



horúčka). Po podávaní chinínu v minulosti občas vznikala masívna hemolýza s hemoglobinúriou, 

oligúriou a anúriou, azotémou a ikterom (tzv. hemoglobinurická horúčka). Pri neliečenej m. môţu po 

niekoľkých týţd. záchvaty prestať. Letalita pri tropickej m. je ~ 5 %, u detí aţ 20 %. Po odznení m. 

môţe choroba pokračovať v podobe tzv. sek. tkanivového štádia, kt. je východiskom recidív pri 

trojdňovej m. Relapsy a recidívy sa môţu zjaviť pri trojdňovej i štvordňovej m. i po mnohých r. Pri 

tropickej m., pri kt. sa sek. tkanivové štádium nevyvíja, sú relapsy časté najmä v 1. r. po prvom 

záchvate. 

Dg. – stanovuje sa na základe epidemiol. anamnézy a celkového obrazu, v kt. pomáha najmä 

typický záchvat. Dg. sa potvrdzuje mikroskopickým dôkazom pôvodcu z rozteru na začiatku 

záchvatu al. z hrubej kv. Preparáty sa majú zhotoviť a vyšetriť na začiatku záchvatu (pri podozrení 

na tropickú m. aj po záchvate, pretoţe plazmódiá neskôr z periférnej krvi vymiznú). 

Dfdg. – treba odlíšiť sepsu a i. infekčné choroby, medzi nimi aj tropické (filarióza, trypanozomiáza, 

viscerálna leišmanióza a i.). 

Th. malárie – spočíva v aplikácii schizoncídnych látok, najmä 4-aminochinolínov, resp. derivátov 

chlorochínu (disfofáty – Aralis
®
, Delagil

®
, Resochin

®
 a sulfáty – Nivaquine

®
 a i.). V prepočte na bázu 

sa podáva náraz 600 mg (4 tbl. Delagil
®
) a o 6 h 300 mg; 2. – 5. d po 300 mg. Deťom sa podáva 1. 

dávka 10 mg bázy/kg, 2. dávka v 1. d a dávky v nasledujúcich d 5 mg bázy/kg/d. V ťaţších 

prípadoch a pri vracaní sa podávajú parenterálne (napr. 1 – 3-krát 300 mg chlorochínovej bázy i. m. 

v 6-h intervaloch; deťom 5 mg/kg i. m.) a podľa stavu prejsť na perorálne podávanie. Na potlačenie 

hypnozoitov, kt. podmieňujú relapsy infekcie, sa pri trojdňovej m. podáva 2 týţd. Primachín
®
 15 mg 

bázy/d. Takáto radikálna th. je vhodná aj na doliečenie ľudí, kt. opustili endemickú oblasť m. Pri 

dlhšom podávaní treba kontrolovať KO a moč a pri hemolýze th. prerušiť. Pri rezistencii voči 4-

aminochinolínom (napr. pri infekcii P. falciparum vo vých. Ázii a Juţ. Amerike), sa pouţíva chinín v 

dávke 1,5 – 2 g/d p. o. v 4 – 6 čiastkových dávkach, príp. 3-krát/d 650 mg v pomalej i. v. infúzii a ak 

to stav pacienta dovolí, prechádza sa na podávanie p. o. Deťom sa podáva 20 mg/kg/d. Th. trvá 1 

týd. i dlhšie podľa stavu. Pri rezistencii voči týmto liekom sa podáva meflochín (Lariam
®
, Mepaquin

®
) 

1000 mg al. 5 mg/kg v jednej dávke. Ďalej sa pouţíva halofantrín (Halfan
®
 3-krát 500 mg v 6-h 

intervaloch). Dôleţitá je aj sympatomatická a celková th.: pri profúznom potení treba hradiť straty 

tekutín a minerálov, pri hyperpyrexii sa aplikujú studené zábaly, pri obehovej slabosti analeptiká, pri 

srdcovej nedostatočnosti kardiotoniká, pri cerebrálnej forme a masívnej hemolýze glukokortikoidy, 

transfúzie, pri zlyhaní obličiek hemodialýza. Th. v ne-mocnici trvá 2 – 3 týţd, rekonvalescencie 1 – 2 

týţd. Výskyt hemolytických prejavov je indikácou na prerušenie pobytu v endemickej oblasti. 

Profylaxia – chrániaca cudzincov v endemických oblastiach má byť individuálna. Rozoznáva sa 

chemoprofylaxia a tzv. expozičná profylaxia. Spôsob profylaxie závisí od výskytu m. v mieste 

pobytu, intenzitu prenosu, podielu tropickej m. a vyskytu rezistencie voči antimalarikám. M. viac 

ohrozuje dojčatá, gravidné ţeny a osoby vyššieho veku, ako aj pacientov s chorobami srdca, pľúc, 

obličiek, cukrovkou a po splenektómii. Neţiaduce účinky chemoprofylaxie sú častejšie u alergikov a 

osôb uţívajúcich trvale iné lieky. 

Ak nie je v mieste pobytu dostupná lekárska starostlivosť, cestovateľ má mať so sebou liek na 

núdzovú (pohotovostnú) th. Liek uţije, ak má podozrenie na maláriu, musí však byť náleţite 

poučený o príznakoch choroby a neţiaducich účinkov th.  

Pri voľbe chemoprofylaktika sa vychádza z rozdelenia malarických oblastí SZO podľa výskytu 

nákazy, podielu tropickej m. a výskytu rezistencie voči antimalarikám do 3 zón: Zóna A zahrňuje 

Predný Východ, sev. a stred. Čínu a časť Stred. Ameriky leţiacej severne od Panamského 

prieplavu. Pri cestách do tejto oblasti je vhodný chlorochín (300 mg bázy, deťom 5 mg/kg raz/týţd). 

Pri nízkom riziku si cestovateľ zoberie chlorochín len na núdzovú th. Do zóny B patrí indický 

subkontinent, Malajzia, Indonézia a Filipíny. Vhodná je kombinácia chlorochínu s progvanilom 



(Paludrin
®
 200 mg/d, deťom 3 mg/kg/d), príp. chlorochínu 450 aţ 600 mg bázy/týţd. V oblastiach s 

väčším rizikom rezistencie sa podáva meflochín (250 mg, deťom 5 mg/kd raz/týţd.) al. doxycyklín 

(100 mg, väčším deťom 1,5 mg/kg). Zóna C zahrňuje juhových. Áziu, niekt. tichomorské ostrovy, 

subsaharskú Afriku a Juţ. Ameriku. Pre cesty trvajúce > 3 mes. je profylaktikom voľby meflochín, pri 

dlhšie trvajúcom pobyte 

kombinácia chlorochínu s 

progvanilom. Do oblasti 

multirezistentného P. falciparum 

(thajsko-barmská oblasť a oblasť 

thajsko-kampučských hraníc) je 

vhodný doxycyklín (najmä u osôb, 

u kt. je profylaxia chlorochínom a 

meflochínom kontraindikovaná). 

 

Obr. 4. Malarické oblasti sveta 

podľa SZO 

 

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

Profylaktické dávky antimalarík (mg bázy) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 
    Dávka 
 Liek            ––––––––––––––––––––––––––––––     Poznámka 
   dospelí    deti 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 Chlorochín  300 mg/týţd.  5 mg/kg/týţd.  dlhodobá profylaxia 

 Progvanil  200 mg/d  3 mg/kg/d  vţdy spolu s chlorochínom 

 Meflochín  250 mg/týţd.  5 mg/kg/týţd.  krátkodobá profylaxia 

 Doxycyklín  100 mg/d  2 mg/kg/d  od 8 r. veku 

 Primachín  15 mg/d 14 d  0,3 mg/kg  14 d terminálna profylaxia P.vivax a P. ovale 

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

Progvanil a doxycyklín sú kontraindikované u gravidných ţien a detí < 8-r. S profylaxiou sa začína 1 

týţd. (pri doxycyklíne a progvanil 1 d) pred vstupom do rizkovej oblasti; profylaxia má trvať celý čas 

pobytu a ešte 4 týţd. po jej opustení. Chemoprofylaxia neposkytuje 100 % ochranu, pri podozrení 

na tropickú m. (v období 1 týţd. aţ 2 mes., príp. i viac po skončení trvania rizika) treba rýchle začať 

th. (chinín, príp. s tetracyklínom, Fansimet
®
, halofantrín, meflochín, Sansidar

®
). 

Vzhľadom na rastúcu rezistenciu plazmódií voči antimalarikám nadobúda na význame expozičná 

profylaxia. Ochrana proti komárom je dôleţitá aj počas chemoprofylaxie. Zahrňuje fyz. a chem. 

prostriedky brániace prisatiu infikovaného komára. Odporúča sa obmedzenie pobytu vonku po 

zotmení (nosiť odev svetlej farby nepriliehajúci k telu s dlhými rukávmi a nohavicami), koţu nekrytú 

odevom ošetrovať repelentmi, obytné priestory vybaviť sieťami v oknách a dverách, pravidelne 

vystrekávať sprejom, elekt. odparovač insekticídneho prostriedku, lôţko opatriť moskytiérou, príp. ju 

impregnovať insekticídom. 

malarialisatio, onis, f., malariotherapia, ae, f. – [malaria + g. therapeiá liečba] malarializácia, 

malárioterapia., liečba naočkovaním malárie. 

malarioterapia – pyroterapia zavedená r. 1917 Wagnerom von Jaureggom, za čo jej autor dostal r. 

1927 Nobelovu cenu. 

malaris, e – [l.] lícny. 



malasimilácia – [malassimilatio] zníţené vyuţívanie ţivín, pojem nadradený maldigescii a 

malabsorpcii. 

Malaspray
®
 – organofosfát, pedikulicídum; →malatión. 

Malassezia furfur – pôvodca →pityriasis versicolor. 

Malassezove epitelove zvyšky – [Malassez, Louis-Charles, 1842 – 1909, paríţsky fyziológ] 

rozptýlené epitelové bunky v periodonciu zubov, kt. vznikajú z embryonálneho základu zuba; z neho 

môţu vznikať radikulárne čeľusťové cysty. 

malát – soľ kys. jablčnej, medziprodukt →Krebsovho cyklu. 

malátdehydrogenáza – L-malát:NAD
+
-oxidoreduktáza, EC 1.1.1.37, enzým kataly-zujúci reakciu: kys. 

L-jablčná + + NAD
+
 = kys. oxaloctová + NADH. Je rozšírený v ţivočíšnych i rastlinných bunkách, 

kvasinkách, baktériách. Dôleţitý enzým v →Krebsovom cykle a pri fixácii CO2. 

malatión – syn. fosfotión; karbofos; dietyl(dimetoxytiofosfinoyltio)sukcinát, C10H19-O6PS2, Mr 330,36; 

organofosfát, prostriedok proti pedikulóze. Je to tmavohnedá aţ ţltavá kvapalina, charakteristckého 

zápachu. Vyvoláva toxické príznaky podobné paratiónu; LD50 1000 mg/kg, p. o. 1375 mg/kg 

(potkany). 
 
CH3O S 
         \  
          P – SCHCOOC2H5 
          /                    Malatión 
 CH3O         CH2COOC2H5 

Malazid
®
 – hydrazid kys. maleínovej, agrochemikália, regulátor rastu rastlín, pouţívaná v 

záhradníctve a poľnohospodárstve (napr. pri pestovaní tabaku). 

Malazol
®
 – antikonvulzívum; →aloxidón. 

Malbinove bunky →Sternheimerove-Malbinove bunky (→bunky). 

mal comitial – [franc.] syn. morbus comitialis, epilepsia. 

Malcotran
®
 (Pennwalt) – anticholínergikum, mydriatikum; →homatropín. 

maldescensus testis – nesprávne zostúpené semenníky; →kryptorchizmus. 

maldigescia – [maldigestio] porucha trávenia. Najčastejšie ju vyvoláva nedostatok tráviacich enzýmov 

(cystická fibróza, insuficiencia pankreasu, stav po resekcii ţalúdka) a porucha sekrécie a odtoku 

ţlče, ďalej alergie na rozličné potraviny (bielkoviny mlieka, vajec), prim. (anomálie lymfatických ciev) 

a sek. gastroenteropatie a psychogénne príčiny. Dominujúcim prejavom m. sú recidivujúca hnačka. 

M. môţe byť príčinou dystrofie detí; por. malasimilácia. 

maldigestio, onis, f. – [mal- + l. digestio trávenie] →maldigescia. 

Maldocil
®
 (Cilag-Chemie) – antiflogistikum, analgetikum; →suprofén. 

Malebranche, Nicolas – (1638 – 1715) franc. filozof, okazionalista. Pokúšal sa z idealistických pozícií 

prekonať Descartov dualizmus. Mimoriadnu úlohu pripisuje Bohu, tvorcovi všetkého, čo jestvuje, ale 

aj všetko jestvujúce v sebe obsahuje; ustavičné zasahovanie Boha je jedinou príčinou všetkých 

zmien; neexistujú tzv. ,,prirodzené príčiny“ a ,,vzájomné pôsobenia“ medzi rozpriestranenosťou a 

mysliacou substanciou. Idealistické stanovisko zastáva aj v teórii poznania: človek nepoznáva veci 

preto, ţe pôsobia na jeho zmyslové orgány; pozna-nie je ľudské nazeranie ideí všetkého 

jestvujúceho, prameňom týchto ideí je Boh. Hlavné dielo: Hľadanie pravdy (1674/75). 



maleínanhydrid – (CHCO)2O, anhydrid kys. maleínovej, Mr 98,06, t. t. 57 °C, t. v. 202 °C, biele 

ihličky, sublimuje, rozp. v chloroforme, éteri a acetóne. Vyrába sa vedením pár 

benzénu a vzduchu pri 450 °C cez V2O5. Pouţíva sa pri Dielsovej-Adlerovej reakcii, 

pri výrobe plastov a liečiv. 

Maleínanhydrid 

maleínhydrazid – 1,2-dihydro-3,6-pyridazindión, MH, C4H4N2O2, Mr 112,09; pouţíva v záhradníctve a 

poľnohospodárstve ako experimentálny regulátor rastu rastlín (napr. tabaku) a pri 

syntéze pyridazínu (Fazor
®
, Malazide

®
, Regulox

®
). 

Maleínhydrazid 

malé mozgové poškodenie – minimálna mozgová dysfunkcia, MMD. 

Malestrone
®
 amp. – androgén; →testosterón. 

Malestrone
®
 tbl. – androgén; →17-metyltestosterón. 

Malexil
®
 (Ferrosan) – antidepresívum; →femoxetín. 

maleylacetoacetát – COOH–CH=CH–CO–CH2–CO–CH2–COOH, cis-izomér je produktom 

metabolizmu kys. homogentizovej, vznikajúci pôsobením oxidázy kys. homogentizovej; mení sa 

ďalej na trans-izomér (fumarylacetoacetát) a kys. fumarovú a acetoctovú; →Krebsov cyklus. 

maleylmočovina – kys. maleurová; kys. (Z)-4-(aminokarbonyl)amino]-4-oxo-2-buténová; kys. N-

karbamoylmaleámová; pripravuje sa z anhydridu kys. maleínovej a močoviny. 
 
              H          H 
                \         / 
                C = C    Maleylmočovina 
               /         \  
    HOOC           CONHCONH2 

malformácia – [malformatio] znetvorenie, zrôdnosť, monstrozita, vrodená vývojová chyba; vrodená 

úchylka tvaru vzniknutá počas intrauterinného vývoja zárodku. M. vznikajú pôsobením noxy, pričom 

ich konkrétny prejav závisí od druho škodliviny, gestačného obdobia a stavu matky. Čím skoršie je 

vývojové štádium, tým je porucha ťaţšia. K typickým m. patria napr. rázštepy (pier, čeľusti, 

podnebia, polydaktýlia, Fallotova tetralógia, agenézia al. aplázia orgánov;  →anomália; 

→malformatio. 

Vrodená malformácia – malformatio adnata, vývojová chyba, kt. vzniká pri poruche normálneho 

vnútromaterncového vývoja. Príčiny vrodených malformácií nie sú presne známe. Vie sa 

o škodlivom vplyve znečisteného prostredia, niekt. viróz, ionizujúceho ţiarenia, niekt. chemikálií 

i liekov, abúze alkoholu, nikotínu a i. drog ap. 

Cystická malformácia – malformatio cystica, zriedkavý variant kongenitálnej cystickej choroby 

pľúc, charakterizovaný masou vzájomne súvisiacich cýst vystlaných kuboidným al. prieduškovým 

epitelom; dýchavica a respiračná insuficiencia sa zjavuje skoro po narodení, a to následkom 

stlačenia normálneho pľúcneho tkaniva cystami. 

Vrodená malformácia – malformatio adnata, vývojová chyba, kt. vzniká pri poruche normálneho 

vnútromaterncového vývoja. 

Získaná malformácia – znetvorenie následkom postnatálneho pôsobenia noxy; deformácia.  

malformácie mozgu – vývin CNS sa začína 17. – 21. postkoncepčný d tvorbou medulárnej 

(neurálnej) platničky, kt. sa formuje do medulárneho ţliabku a ten sa uzatvára do medulárnej rúry v 

19. – 26. d, poskoncepčný d. Najťaţšie malformácie mozgu a miechy vznikajú v tomto období. Z 

ventrálne orientovanej časti medulárnej rúry (na hlavovom konci neurálnej rúry) sa utvárajú 3 prim. 



vačky. Rastú rýchlejšie ako ostatné časti neurálnej rúry a moţno ich identifikovať uţ vo 4. 

embryonálnom týţd.: 1. zadný m. (rhombencephalon); 2. stredný m. (mesencephalon); 3. predný m. 

(prosencephalon). Rýchlosť rastu stredného mozgového vačku sa neskôr spomaľuje a najrýchlejšie 

sa rozvíja prosencephalon. Rombencefalón a prozencefalón sa rozdelia na ďalšie 2 pododdiely. 

Pôvodná dutina neurálnej rúry sa v pomere k objemu CNS výrazne redukuje. V oblasti miechy 

ostáva z nej úzky canalis centralis a v oblasti m. sa pretvára na vzájomne komunikujúce mozgové 

komory. Neskôr sa utvára 5 sek. vačkov mozgu: telencefalón, diencefalón, mezencefalón, 

metencefalón  a  myelencefalón a v tomto období vzniká napr. arinencefália (chýbanie čuchového 

mozgu). 

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

Malformácie mozgu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

A. Poruchy uzáveru medulárnej rúry – dysrafie 

     • Akránia  

     • Anencefália  

     • Kraniorachischíza  

B. Dysrafické poruchy cervikokraniálneho úseku  

     medulárnej rúry 

     • Arnoldova-Chiariho malformácia 

     • Dandyho-Walkerova malformácia 

     • Diastematomyélia  

     • Fúzia talamov  

     • Spina bifida 

     • Rhachischisis anterior 

     • Syringomyélia). 

C. Komisúrové malformácie a agenézy 

     • Agenesis septi pellucidi  

     • Agenesis corporis callosi  

     • Arhinencephalia  

     • Cavum septi pellucidi  

     • Cebocephalia  

     • Cyclopia  

     • Holoprosencephalia  

     • Hydranencephalia  

     • Otocephalia  

     • Porencephalia  

     • Stenosis aquaeducti congenitalis  

     • Trigonocephalia  

D. Poruchy gyrifikácie a migrácie nerv. buniek 

     • Downova choroba  

     • Heterotopia  

     • Lisencephalia  

     • Microencephalia  

     • Microgyria  

     • Louisovej-Barovej sy.  

     • Megalencephalia  

E. Artériovenózne malformácie 

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

A. Poruchy uzáveru medulárnej rúry – dysrafie 

■ Akránia – kranioschíza, chýbanie lebkového krytu s utvorením kostí tváre (často anomálnych) a 

výrazným útlmom vývoja m. v dôsledku vývojovej poruchy kraniálneho úseku medulárnej rúry. 

■ Anencefália – patrí k najčastejším letálnym vývojovým chybám, zapríčiňuje ju najmä deficit kys. 

listovej u matiek. Kosti nad lebkovou bázou a m. chýbajú. Obnaţenú lebkovú spodinu kryje 

zamatové tkanivo – area neurovasculosa, pozostávajúca z bezštruktúrnych zvyškov mozgového 

tkaniva čiastočne lemovaným ependýmom, úsekov chorioidového plexu a väzivovocievnych 

konvolútov predstavujúcich zvyšky mozgových plien. Očnice sú malé, čo zapríčiňuje vysunutie 

očných gúľ dopredu a typický ţabí vzhľad. Neurohypofýza chýba, adehohypofýza je malá al. 

deformovaná a nadobličky sú výrazne hypoplastické v dôsledku chýbajúcej endokrinnej stimulácie. 

■ Kraniorachischíza – akránia spojená s neuzavretým miechovým kanálom. Môţe byť totálna al. 

parciálna. Pri totálnej kraniorachischíze (encephalomyelorhaphia totalis) je mozgové tkanivo 

redukované na area neurovasculosa a tkanivo miechy na analogickú štruktúru area 

medullovasculosa; nejde o rázštep, ale neuzavretie medulárnej platničky. Krk býva krátky, krčné 

stavce chýbajú al. splynuli, tvár má ţabí výzor, smeruje nahor (uranoscopia, ,,hľadí do neba“). 

Skrátená je aj torakálna chrbtica, čoho dôsledkom je zmenšenie hrudníkovej dutiny s následnou 

hypopláziou pľúc. Parciálna kraniorachischíza (cranium bifidum) je defekt jednotlivých kostí lebky, 

najčastejšie záhlavnej, zriedka temenných al. defekt vo frontonazálnom uhle. Je to ohraničená 

,,kranioschíza“ s vykĺznutím mozgových obalov vyplnených likvorom (meningocele), častí mozgu 
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krytých neporušenou tvrdou plénou (encephalocele) al. cystického mozgového tkaniva krytého 

koţou cez defektnú dura mater (encephalocystocele). Iniencephalia je zdruţený defekt záhlavnej 

kosti a neuzavretie krčnej chrbtice. Foramen occipitale magnum chýba a mozgové dutiny priamo 

komunikujú so spinálnym kanálom. Cervikálna chrbtica je výrazne lordotická a hlava je vzvrátená 

dozadu. Súčasne je prítomná okcipitálna encefalokéla. 

B. Dysrafické poruchy cervikokraniálneho úseku medulárnej rúry 

■ Arnoldova-Chiariho malformácia – m. m. s posunom mozočka a predĺţenej miechy do  

chrbticového kanála. Je vyvolaná chybným utváraním flexúry ponsu v priebehu embryogenézy, kt. 

elonguje do IV. komory mozgu. Malformácia sa zdruţuje s meningomyelokélou. Vyvíja sa 

hydrocefalus, dráţdenie mozgového kmeňa môţe vyvolať Chiariho krízu (dysfágiu, hromadenie 

seklrétu v ústnej dutine, dusenie so stridorom, apnoické pauzy a spastickosť horných končatín). Bez 

adekvátnej th. sa končí fatálne, exitus je následkom herniácie mozgu. Je potrebná včasná 

dekompresia neurochirurgickom výkonom. 

■ Dandyho-Walkerova malformácia – pozostáva z vnútorného hydrocefalu, hypoplázie al. aplázie 

vermis cerebelli a z extrémneho cystického rozšírenia IV. komory, kt. oddeľuje rudimentárne hemi-

sféry mozočka. Stenu cystického útvaru vystiela ependým. Ide o poruchu vývoja velum medullare 

posterius s nevyvinutím foramen Magendie. 

■ Diastematomyélia – anomália často zdruţená so spina bifida je zvdojenie stavcov miecho-vého 

kanála a miechy. 

■ Fúzia talamov – zaraďuje sa medzi dyzontogenetické poruchy, kt. zapríčiňujú atréziu III. komory. 

Vyskytuje sa pri alkoholickej fetopatii. Priblíţenie talamov je aj súčasťou triády Arnoldovej-Chiariho 

malformácie spolu s hypopláziou falxu a čiastočnou obliteráciou Sylviovej ryhy, kt. podmieňuje vznik 

vnútorného hydrocefalu. 

K dysrafiám patrí aj neuzavretý chrbticový kanál s chýbaním trňových výbeţkov a stavcových 

oblúkov (→spina bifida), neuzavretie základov stavcov (→rhachischisis anterior) a hladkostenné 

dutinky s uzáverom foramina Magendie a Luschka (→syringomyélia). 

C. Komisúrové malformácie a agenézy – vyskytujú sa vo viacerých formách: 

■ Agenesis septi pellucidi – budí dojem jednej komory (namiesto 2 bočných) a častejšie sa vyskytuje 

pri epilepsiách. 

■ Agenesis corporis callosi – častejšie býva parciálna ako totálna, obyčajne spája sa s inými 

malformáciami. 

■ Arhinencephalia – arinencefália, chýbanie čuchového m., olfaktorických bulbov a traktov 

samostatne al. v rámci holoprozencefálie. 

■ Cavum septi pellucidi – cystis septi pellucidi, dvojité septum, 5. komora, pokladá sa za per-

zistenciu fetálnej štruktúry, ale vzniká aj traumaticky u boxerov. 

■ Cebocephalia – [g. kebos opica] cebocefália, priblíţenie očníc a očí s plochým nosom s jednou 

slepo sa končiacou dutinou, čo podmieňuje opičí vzhľad. Čuchové nervy chýbajú a hemisféry môţu 

splývať len vpredu. 

■ Cyclopia – [od g. mýtického obra Kyklopsa, kt. mal len jedno oko] kyklopia, malformácia s ťaţkou 

kraniofaciálnou dyzmorfiou, pri kt. je prítomná len jedna centrálne uloţená očnica s jedným očným 

bulbom malou splynutou očnou guľou s 2 dúhovkami, príp. s chýbajúcim bulbom. Nos nahradzuje 

slepo sa končiaca koţná vychlípenina, umiestená nad očnicou, kt. sa podobá malému chobotu 

(proboscis). Falx cerebri chýba, hemisféry sú nerozdelené, je prítomná jedna podkovovitá, 
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hydrocefalicky rozšírená komora, chýba corpus callosum, oflaktorické bulby a trakty, corpora 

mammillaria a corpus striatum. Talamické jadrá splývajú, očné nervy môţu splývať al. chýbať. 

■ Holoprosencephalia – holoprozencefália, perzistencia jedného vakovitého prozencefala bez 

rozdelenia na 2 hemisféry m. Vzmiká v začiatočnej fáze vývoja prozencefala (29. – 30. d). Spája sa 

s kraniofaciálnou dyzmorfiou a pomerne často s trizómiou al. kruhovým chromozómom skupine 13 

aţ 15. Chýbajú bulbi olphactorii a tractus olphactorii, komisúrové štruktúry sú porušené, môţe byť 

prítomný hydrocefalus a malformácie ďalších systémov. 

■ Hydranencephalia – sa vyznačuje chýbaním hemisfér m., resp. ich redukcia na tenký povlak 

mozgového tkaniva, kt. prilieha na leptomeningy, tvorí ho glia a nemá ependymovú výstelku. Mozog 

pozostáva len z kmeňa a niekt. bazálnych štruktúr. Veľká dutina je vyplnená likvorom. Okrem 

dysrafického pôvodu ju môţe zapríčiniť aj deštrukčný proces v mozgových hemisérach v dôsledku 

bilaterálneho vaskulárneho uzáveru v oblasti a. carotis interna (napr. silným stiahnutím pupočníka 

okolo krku) pri zachovaní obehu v oblasti a. basilaris. 

■ Otocephalia – otocefália, je zriedkavá anomália, ide o klinovitú redukciu dolnej časti tváre. 

Najťaţší stupeň je microstomia (zmenšenie úst) a micrognathia (zmenšenie sánky) , najťaţší stupeň 

je ich chýbanie – ageniocephalia. 

■ Porencephalia – lievikovitý defekt mozgového tkaniva spájajúci komorový systém so 

subarachnoidálnym priestorom. Na rozdiel od posttraumatickej porencefálie, kde stenu dutín tvorí 

gliové tkanivo, stenu dysrafickej porencefálie vystiela ependým. 

■ Stenosis aquaeducti congenitalis – kongenitálna stenóza akveduktu, javí sa ako zúţenie, 

zdvojenie s vidlicovitými výbeţkami, stlačenie a prehradenie akveduktu gliovými vláknami. Môţe ísť 

o dysrafickú poruchu i o zmeny zapríčinené intrauterinnou infekciou (rubeola), spojené niekedy s 

granulárnou ependymitídou. Sek. stlačenie akveduktu môţe vyvolať nádor, najčastejšie glióm. 

Stenóza, al. atrézia akveduktu sa zisťuje pri nekomunikujúcom vnútornom hydrocefale, ale 

patogenéza hydrocefalu je zloţitejšia a porucha cirkulácie likvoru nastáva na viacerých úrovniach. 

Vnútorný hydrocefalus môţe vzniknúť aj bez porušenej priechodnosti akveduktu. 

■ Trigonocephalia – trigonocefália, klinovitý tvar lebky, jej prednej hornej časti so silným priblíţením 

očí a ostrou hranou uprostred čela, v kt. splývajú tubera frontalia. Vyskytuje sa samostatne al. s 

arinencefáliou. 

D. Poruchy gyrifikácie a migrácie nervových buniek 

■ Downova choroba – mongolizmus (trizómia C), spája sa s brachycefáliou, zmenšením a skrátením 

mozgu so strmým sklonom záhlavného laloka. Horné temporálne závity sú zúţené, frontálne laloky 

zmenšené s menej výraznou gyrifikáciou a mozočok je hypoplastický. Mikroskopicky sú prítomné 

poruchy cytoarchitektoniky kôry, nedokonalá myelinizácia bielej hmoty mozgu a mozočka a 

miestami chýbanie Purkyňových buniek. Hemisféry mozgu a jadrá v predĺţenej mieche môţu byť 

nesúmerné. 

■ Heterotopia – výskyt loţísk sivej hmoty m. a mozočka v atypickej lokalizácii, napr. v centrum 

semiovale, pod ependymom, v mozgovom kmeni a bielej hmote mozočka. Ide o následok 

zastavenia migrácie nervových elementov zo subependýmového matrixu. Bunkové hniezda 

umiestené v nesprávnej lokalizácii sa môţu omylom pokladať za nádorové loţiská, na druhej strane 

funkčne nezačlenené skupiny nezrelých nervových buniek môţu byť východiskom nádorového 

vzratu. 

■ Lisencephalia – lizencefália, agýria, nedokonalé utvorenie mozgových závitov a chýbanie brázd, 

kt. pretrváva postnatálne predovšetkým loţiskovito a býva spojené s pachygýriou al. makrogýriou, 

pri kt. široké závity pozostávajú zo 4 bunkových kôrových vrstiev.  
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■ Microencephalia – mikroencefália, hypoplázia m. často spojená s predčasnou synostózou švov 

(kraniostenóza), zmenšením hlavy (mikrocefália) a rôznymi poruchami gyrifikácie. Kôrové vrstvy 

bývajú stĺpcovito usporiadané s akcentáciou granulárnych vrstiev. Hmotnosť m. je < 900 g. Výskyt 

môţe byť familiárny a gen. podmienený (Edwardsov sy.) 

■ Microgyria – mikrogýria, zmenšenie a zmnoţenie mozgových závitov pri útlme migrácie nervových 

buniek. Vyskytuje sa loţiskovito, bilaterálne a symetricky, samostatne al. s inými malformáciami. 

■ Louisovej-Barovej syndróm – kombinácia ataxie následkom hypoplázie mozočka s výskytom 

teleangiektázií na spojovke a defektom týmusu s poruchami imunity. Podobné zmeny sa zisťujú pri 

švajč. type poruchy imunity; je podmienený apláziou týmusu al. jeho predčasnou involúciou. 

■ Megalencephalia – nadmerná hmotnosť m. (> 1600 g), zriedkavá anomália s atypickou 

cytoarchitektonikou postihujca zväčša asymetricky jednu hemisféru al. niekt. závity mozgu Častejšie 

je sek., napr. pri GM2-gangliozidóze a Alexandrovej chorobe.  

E. Artériovenózne malformácie mozgu – malformationes arteriovenosae cerebri, vznikajú 

perzistenciou určitej časti pôvodnej embryonálnej cievnej siete, do kt. vstupujú definitívne vetvy 

mozgových tepien a vystupujú mohutné odvodové ţily. Ide o kĺbko tepien a ţíl, kt. spolu priamo 

komunikuje. Prívodné tepny a drénujúce ţily sú veľmi rozšírené. Môţu byť malé al. také veľké, ţe 

nahradzujú celé oblasti mozgu. Väčšinou majú klinovitý tvar, ak odvodové ţily ústia do hlbokej 

sústavy mozgu al. sú guľovité, racemózne, ak krvnú drenáţ vykonávajú povrchové ţily. Vstupné 

cievy sú prevaţne z povodia a. cerebri anterior a m. mozgových ciev sa lokali-zujú na mediálnej 

ploche hemisféry al. z a. cerebri med. a sú konvexné. Obvykle do nich vstupujú vetvy dvoch al. 

všetkých 3 hlavných tepien mozgovej hemisféry. V m., ale aj v jej okolí sú zloţité obehové poruchy, 

skraty, kt. strhávajú krvný prúd z okolia, a tak ochudobňujú nervové tkanivo o krvné zásobenie (steal 

syndrome). Rôzne veľké oblasti mozgu trpia pritom hypoxiou. Poruchy prietoku sú aj vnútri m. a 

môţu byť príčinou trombóz al. častejšie cerebrálneho krvácania. 

Klin. sa najčastejšie manifestujú krvácaním: častejšie ako subarachnoidálne je intracerebrálne 

krvácanie. Zriedkavejšia je prechodná hemiparéza, porucha reči al. epileptický záchvat.  

Dg. – umoţňuje len sériová panagiografia, dynamiku obehu moţno sledovať pomocou selektívne 

digitálnej angiografie. 

Th. – jedinou racionálnou th. radikálna resekcia m. al. jej vyradenie z obehu nekrvavou cestou, tzv. 

balónikovou technikou, pri kt. postupne selektívne vyraďujú z obehu všetky tepny zásobujúce m. al. 

sa m. oţaruje lúčom pomalých protónov (gamanôţ). Presadzuje sa pritom zásada ,,všetko alebo 

nič“. Úspešne moţno operovať m. mozgových ciev aj vo funkčných oblastiach mozgu, pretoţe 

mozgové tkanivo je v bezprostrednom susedstve malformácie funkčne menejcenné. Operácia je 

technicky neobyčajne náročná. 

malformácie močového ústroja – sú po malformáciách srdcovocievneho ústroja najčastejšie 

vývojové chyby. Zisťujú sa asi v 7 % novorodencov, z toho 1/3 tvoria závaţné vrodené chyby. 

Akákoľvek vrodená chyba močového ústropja diagnostikovaná pred narodením sa označuje ako 

fetálna uropatia.  

Urogenitálna sústava prekonáva komplikovaný niekoľkoetapový embryový vývoj, kt. je 

rekapituláciou fylogenézy. Postupne vznikajú 3 vývojové štádiá obličiek – pronefros, mezonefros 

a metanefros, kt. postupne zanikajú.  Niekt. vývojové štruktúry niţšieho vývojového štádia sa stávajú 

perekurzormi štruktúr vyššieho štádia (napr. Wolffov vývod mezonefros sa stáva základom pre vývoj 

metanefros, ktorým je ureter). Obličky sa zakladajú hlboko v panve a na konci intrauterinného vývoja 

prekonávajú vzostup do podbránicových priestorov (ascensus renis). Súčasne rotujú okolo 

pozdĺţnej osi, a to zo sagitálnej roviny mediálne. Zabrzdenie tohto pohybu a rotácia je moţných 

zdrojom vrodených chýb močového ústroja. 
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Definitívna oblčika je zaloţená uţ v 28 postegastačnom d (časť ţien o svojej gravidite ešte nemusí 

vedieť). Z klin. hľadiska sa vrodené chyby močovéhjo ústzroja delia na tri typy: 1. nezlučiteľné so 

ţivotom (agenézia obličiek); 2. klin. nezávaţné, „kozmetické“ (napr. niekt. formy fúzie obličiek 

a nadpočetných močovodov, hypospádia); 3. niekt. obštrukčné uropatie (hydronefróza, chlopňa 

zadnej uretry). 

Prenatálna depistáţ vrodených chýb močových ciest (najmä obštrukčných uropatií) sa vykonáva 

u všetkých rodičiek 2-krát, v 20. a 36. týţdni gravidity. Od 20. postgestačného týţd. je hlavným 

zdrojom plodovej vody fetálny moč. Neskôr plod aktívne prehltáva plodovú vodu, kt. sa v GIT 

resorbuje a vylučuje obličkami späť do plodovej vody ako fetálny moč. Ak vznikne v tomto kolobehu 

prekáţka (stenóza dvanástnika, obštrukcia dolných močových ciest), objem fetálneho moču sa 

zniţuje a následne vzniká oligohydramnión. Normálny objem amniovej tekutiny je o. i. rozhodujúci 

pre vývoj pľúc. 

Fetálna uropatie moţno riešiť trojakým spôsobom: 1. predčasným ukončením gravidity (do 24. 

gestačného týţd.); 2. predčasným pôrodom (limituje ho zrelosť pľúc); 3. sledovaním v priebehu 

gravidity a intervenciou ihneď po narodení. Fetálna chirurgia zahŕňa: a) perkutánne a periuretrálne 

zavedenie katétra (shuntu) pod ultrasonogfrafickou kontrolou (pyelo-amniový a vezikulo-amniový 

skrat pri závaţných obštrukčných uropatiách); b) otvorené operácie na plode po uretrotómii (chlopňa 

zadnej uretry, kt. sa vyskytla uţ pri predchádzajúcich graviditách). Operáciu i predčasný pôrod 

limituje hypoplázia pľúc. 

K najčastejším príznakom vrodených chýb močového ústroja patrí hematúria, inkontinencia moču, 

močové rezíduum aţ retencia moču, hmatná rezistencia a nefralgie. 

K vrodeným chybám obličiek patria: 1. abnormality počtu obličiek; 2. rotačné anomálie; 3. 

abnormality objemu obličiek (hypo- a hyperplázie); 4. tvarové a polohové abnormality obličiek 

(agenézia, aplázia, hypoplázia, ureter duplex, skríţená dystropia, ren arcuatus, ren migrans, 

dystopické polohy obličiek a i.); 5. cystické choroby obličiek. 

malformácie očí – vrodené chyby oka sa zisťujú pri narodení v 2 % novorodencov. V priebehu 

ďalšieho ţivota sa manifestuje ďalších 0,5 % chýb. Základy štruktúry oka sa diferencujú do 12. týţd. 

gravidity (blastogenéza a organogenéza); poruchy v tomto období sa označujú ako embryopatie. 

Ďalšia jemná diferenciácia vzniknutých štruktúr pokračuje od 13. do 40. týţd. gravidity (fetogenéza); 

poruchy v tomto štádiu sa označujú ako embryopatie. 

Základ oka vzniká v 3. týţd. ako tzv. očná jamka v oblasti prozencefala v čase, keď ešte nie je 

uzavretá medulárna rúra. Z dutiny prozencefala sa oproti hlavovej ektoderme vyklenuje očný vačok, 

kt. sa postupne zväčšuje a vzďaľuje od základnu mozgu; je s ním spojený širokou očnou stopkou. 

V 4. týţd. sa stena vačku začne na distálnej strane vklenovať dovnútra a vzniká dvojstenný 

čiapočkovitý útvar – očný pohárik. Súčasne sa z povrchovej ektodermy oddelí šošovková platnička, 

kt. sa začne ponárať do dutiny očného pohárika a v 5. týţd. utvorí v jeho konkavite šošovkový 

vačok. Počas invaginácie očného pohárika nie je jeho stena úplne uzavretá, ale zdola tvorí 

longitudinálny ţliabok, tzv. chorioidovú štrbinu. Menzenchýmové tkanivo uzatvorí fetálnu chorioidovú 

štrbinu aţ v 7. týţd. Potom pokračuje diferenciácia očného pohárika (v kt. sa vyvíjajú jednotlivé 

štruktúry) a pomocných orgánov oka (mihalnice, okohybné svaly ap.). 

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

Najvýznamnejšie vrodené a dedičné chyby oka 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

A. Kolobomatózne chyby 

1. Anoftalmus 

2. Mikroftalmus 

3. Cioloboma uveae 

4. Coloboma maculae luteae 

5. Coloboma papillae n. optici 

6. Coloboma lentis 

7. Anirídia 
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8. Ectopia lentis 

9. Ectopia lentis et pupillae 

10. Coloboma palpebrae 

B. Refrakčné chyby 

11. Vysoká myopia 

12. Vysoká hyperopia 

13. Astigmatizmus 

C. Poruchy motility oka 

14. kongenitálna paréza n. VI 

15. Okulárne myopatie 

16. Nystagmus 

17. Duanov syndróm 

D. Porucha mihalníc  

18. Ptóza 

19. Epikantus 

20. Blefarofimóza 

21. Blefarochalázia 

E. Anomálie slzných ciest 

22. Alacrímia congenita 

23. Aplasia punctarum lacrimalialium 

24. Kongenitálna dakryostenóza 

F. Anomálie rohovky 

25. Mikrokornea 

26. Megalokornea 

27. Cornea plana 

28. Keratokónus 

29. Sklerokornea 

30. Kongenitálny stafylóm 

31. Petersov defekt 

32. Embryontoxon posterius 

G. Rohovkové dystrofie 

33. Epitelové (Meesmannova) 

34. Bowmanove membrány (Reisova-Bucklerova) 

35. Strómové (Groenov I a II, Haabov-Dimmerov) 

26. Endotelové – cornea guttata 

H. Anomálie prednej komory 

37. Kongenitálny glaukóm 

38. Riegerov syndróm 

I. Anomálie dúhovky 

39. Heterochrómia 

40. Esenciálna atrofia dúhovky 

41. Anirídia 

J. Anomálie šošovky 

42. Ectopia lentis congenita 

43. Cataracta congenita 

K. Choroby sietnice 

44. Esenciálna hemeralopia 

45. Kongenitálna dyschromatopsia (protáno-, 

deutáno- a tritánopsia) 

46. Tapetoretinálna dystrofia (periférna – 

pigmentózna, centrálna – makulárna, difúzna – 

Leberova) 

47. Periférne degenerácie fundu 

48. Albinizmus 

49. Retinoblastóm 

L. Atrofia zrakového nervu 

50. Dominantná atrofia 

51. Leberova atrofia 



 

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

malformácie srdcovocievneho systému – vrodené srdcové chyby vznikajú odchylným vývojom al. 

nedokončením normálneho vývoja srdca a veľkých ciev plodu v 3. – 8. týţd. gravidity. Vyskytujú sa 

u 0,3 – 1 % ţivonarodených detí; ¼ z nich má závaţné anomálie. Vyskytujú sa častejšie u chlapcov, 

len ductus arteriosus persistents a defekty predsieňového septa sú častejšie u dievčat. Podľa 

prítomnosti a smeru skratu sa delia na chyby s ľavo-pravým (bez cyanózy), pravo-ľavým skratom (s 

cyanózou), bez skratu a ostatné. 

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

Prehľad najčastejších vrodených srdcových chýb (podľa Benedokovej a spol., 2001) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

A. Acyanotické vrodené chyby  

1. Defekt predsieňového septa (ostium secundum, sinus venosus, kombinácia s inými chybami – anomálnym  

     návratom pľúcnych ţíl, so stenózou pľúcnice)  

2. Defekt predsieňovokomorovej priehradky (úplný a l. neúplný)  

3. Defekt komorovej priehradky (svalový, perimembránový al. kombinovaný so stenózou pľúcnice, príp. aortovou  

     insuficienciou) 

4. Otvorený tepnového spoja medzi srdcovnicou a pľúcnicou (ductus arteriosus) – samostatný al. kombinovaný 

5. Aorto-pulmonálne okno 

6. Anomálny odstup ľavej koronárnej artérie z pľúcnice 

7. Koronárna fistula 

8. Stenóza pľúcnice (chlopňová, subvalvulárna – infundibulárna, supravalvulárna al. kombinovaná) 

9. Atrézia pľúcnice s intaktnou komorovou priehradkou 

10. Insuficiencia pľúcnice 

11. Stenóza aorty (valvulárna, subvalvulárna, supravalvulárna, resp. atrézia aorty) 

12. Aortová insuficiencia 

13. Koarktácia oarty (infantilný, adultný tyxp, príp. kombinovaný s defektom komorového septa al. stenózou aorty) 

14. Anomálny cievny prstenec 

15. Mitrálna stenóza (valvulárna stenóza al. supramitrálna obštrukcia) 

16. Mitrálna insuficiencia 

17. Prolaps mitrálnej chlopne 

18. Trikuspidálna stenóza 

19. Trikuspidálna insuficiencia 

20. Ebsteinova anomália trikuspidálnej chlopne 

B. Kardiomyopatie 

1. Dilačná 

2. Hypertrofiá 

C. Cyanotické vrodené chyby 

1. Fallotova tetralógia (so stenózou pľúcnice, s atréziou pľúcnice al. s apláziou pľúcnych chlopní) 

2. Spoločný tepnový kmeň (truncuos arteriosus communis) – anatomický typ I – III 

3. Transpozícia veľkých ciev (s komunikáciou jedine intraatriálnou, s významnym defektom komorového septa al.  

     defektom komorového septa a stenózou pľúcnice) 

4. Odstup obidvoch veľkých ciev z pravej komory (angl. double outlet right ventricle) 

5. Trikuspidálna atrézia s normálnym al. transpozičných postavením veľkých artérií, príp. so spoločným tepnovým  

    kmeňom 

6. Kompletne anomálny návrat pľúcnych ţíl do pravej predsiene (angl. total abnormal pulmonary venous  

    connection)  

7. Hypoplastický ľavokomorový syndróm  

8.  Jednokomorové srdce (angl. single ventricle) 

9. Inverzia komôr (angl. ventricular inversion) 

10. Polohové anomáílie srdca a heterotaxie 

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



 

Th. – v prvých d po narodení sa operujú ťaţké anatomické malformácie ako transpozícia veľkých ciev, 

hypoplastický ľavokomorový syndróm, jednokomorové srdca. Pri chybých s nízkym prietokom krvi  

pľúcami sa okamţite robia extrakardiálne spojky. Urgentne sa operuje aj infantilný typ koarktácie aorty 

a kompletne anomálny návrat pľúcnych ţíl do pravej predsiene. Pri chybách s veľkým prietokom krvi 

pľúcami sa robia podväzy (banding) pľúcnice. Ţivot zachraňujúce sú aj neinvazívne perkatetrizačné 

metody, ako je balóniková átrioseptostómia pri transpozícii veľkých ciev, valvuloplastika ťaţkej 

stenóze aorty al. pľúcnice, uzáver hemodynamicky významného otvoreného tepnového spoja al. 

anomálnej kolaterály pomocou špeciálneho uzáverového telieska. 

V ďalších mesiacoch ţivota sa operujú hemodynamicky významné ľavo-pravé skraty, ako je defekt 

komorovej al. predsieňovej priehradky, aortopulmonálne okno, rišei sa koarktácia aorty a vo veku 

okolo jedného roku sa rieši Fallotova tetralógia. Ľavo-pravé skraty, ktoré nehrozia vyznikom pľúcneho 

hypertenzie a hedekompenzujú (napr. defekt predsieňovej úpriehradky, otvorený tepnový spoj 

a niektoré defekty komorovej priehradky) sa operujú elektívne vo veku od 2 do 5 r. Jednoduchšie 

chyby majú byť zoperované do školského veku. Zloţitejšie chyby, vyţadujúce opakované výkony sa 

operujú postupne od raného veku do puberty.   

malformatio, onis, f. – [l.] →malformácia. 

Malformatio adnata – vývojová chyba, kt. vznikla pri poruche normálneho vnútromaternicového 

vývoja, vrodená anomália. 

Malformatio arteriovenbosa cerebri →malformácie. 

Malformatio cerebri – malformácia mozgu.  

Malformatio cordis – srdcová malformácia, vrodená srdcová chyba. 

Malformatio Ebsteini – Ebsteinova malformácia, vrodene niţšie pripnutá trojcípa, obyčajne 

znetvorená, srdcová chlopňa. 

Malformatio Lutembacheri →Lutembacherova anomália. 

Malformatio pulmonis →pľúca. 

Malformatio renis  →malformácie močového ústroja; →obličky. 

Malformatio vascularis Dieulafoyi – zriedkavý defekt sliznice GIT, vyskytujúci sa blízko gastro-

ezofágovej junkcie, ale aj v tenkom a hrubom čreve, v kt. submukózna tepna v abnormálne tesnom 

kontakte so sliznicou vyvoláva tlakovú eróziu epitelu a príp. ruptúry do ţalúdka. 

malfunctio, onis, f. – [l.] malfunkcia, dysfunkcia. 

Malgaigneov trojuholník – [Malgaigne, Joseph-Farnçois, 1806 – 1865, paríţsky chirurg] trigonum 

caroticum.  

Malgaigneova amputácia – [Malgaigne, Joseph-Farnçois, 1806 – 1865, paríţsky chirurg] 

subastragalárna amputácia. 

Malgaigneova zlomenina panvy – [Malgaigne, Joseph-Farnçois, 1806 – 1865, paríţsky chirurg] 

dvojitá vertikálna zlomenina panvového prstenca na lonovej kosti a articulatio sacroiliaca. 

malgri – psychický sy. postihujúci malé skupiny pôvodných obyvateľov Austrálie Náhla brušná bolesť 

ako výraz ,,posadnutosti“ hadom al. iným totemovým miestnym duchom u jedincov, kt. sa vrhnú do 

mora bez toho, aby si pred tým umyli ruky al. telo od zvyškov potravy al. zvyškov zeme 

(antagonizmus zeme a mora). 

Malherbeho kalcifikujúci epitelióm – [Malherbe, Albert, 1845 – 1915, franc. chirurg] pilomatrikóm. 

Maliasin
®
 (Knoll) – adrenergikum, vazokonstringens, nosové dekongestívum; →propylhexedrín. 



 

meliasmus, i, m. – [g. malis sopľavka, nem. Rotz] →malleus. 

malic acid enzyme – angl. malátdehydrogenáza.  

malíček – digitus minimus, quintus. 

maličký – l. parvulus. 

Malidone
®
 (Schering) – antikonvulzívum; →aloxidón. 

malignita – 1. zhubnosť, väčšinou nádorov (karcinómov, resp. sarkómov). Stupeň m. – grading – sa 

určuje na základe histol. kritérií. V klasifikácii TNM sa rozlišujú 3 stupne m.; 2. malígna nádorová 

choroba.  

malignoma, tis, n. – [l. malignus zhubný + -oma bujnenie] malignóm, neurčitý termín na označenie 

zhubných nádorov; klasifikácia TNM. 

malignus, a, um – malígny, zhubný. 

malioidosis, is, f. – [g. malis sopľavka] malioidóza, syn. melioidóza. 

Malilum
®
 – sedatívum, hypnotikum; →alobarnital. 

malimali – tzv. tanečná mánia na Filipánach (angl. dancing mania, nem. Tanzensucht); por. psychické 

→epidémie. 

Malipuran
®
 (Scheurich) – antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum; →bufexamak. 

Malix
®
 – insekticídum; →endosulfán. 

Malix
®
 (Lagap) – perorálne antidiabetikum; →glyburid. 

Mallebrin
®
 (Krewel) – antiseptikum, adstringens; aluminumchlorát. 

malleolaris, e – [l.] maleolárny, členkový. 

malleolus, i, m. – [l.] členok.  

Malleolus lateralis, fibularis, externus (fibulae) – bočný, ihlicový členok. 

Malleolus medialis, tibialis, internus (tibiae) – prístredný, píšťalový členok. 

Malleomyces mallei – syn. →Pseudomonas mallei, Pseudomonas pseudomallei. Objavil ho r. 1882 

Löffler. Pôvodca sopľavky (→malleus). 

Mallermin-F
®
 (Taiyo) – antihistaminikum; →klemastín. 

malleus, i, m. – 1. [l.] kladivko, sluchová kostička; 2. digitus m. kladivkový prst; 3. [g. malis] 

→sopľavka. 

Malleus maleficarum – manuál inkvizítorov, v súlade s bulou pápeţa Inocenta VIII (1484) ,,Sumis 

desiderantis“. Súčasne boli menovaní 2 profesori teológie dominikáni J. Kramer a J. Spengler ako 

prví invizítori a pomocný notár J. Gemper z Kostnice. Knihu schválila bohoslovecká fakulta v Kolíne 

n. Rýnom a stáva sa vzorom pre ďalšie podobné knihy. 

Mallophaga – švoly. Drobný bezkrídly hmyz blízky všiam, ţijúci ektoparaziticky. Veľká plochá hlava a 

predohruď sú chitinizované, bruško mäkké, takmer blanité. Predohruď je voľná, stredohruď a 

zadohruď sú zrastené. Na hlave sú krátke, 3 – 5-článkové tykadlá, málo vyvinuté, často aţ 

rudimentárne zloţené oči, ústne orgány hryzavého typu, ale pozmenené. Čeľuste sú zakrpatené, len 

zriedka s hmatadlami. Krátke nohy sú kráčavé, prichytávacie. Panvička (coxa) je plochá, stehno 

(femur) valcovité, na konci zhrubnuté, holene kratšie, nepatrne zahnuté, stupaje 1 – 2 článkové, s 

jedným (parazity cicavcov) al. dvoma pazúrikmi (parazity vtákov). Pazúriky sú na spodnom konci 

holene sklopené oproti výrastkom, a tak utvárajú prichytávacie klieštiky. Krídla vplyvom 



 

parazitického spôsobu ţivota celkom miznú. Bruško samčeka je oválne, samičky vykrojené. 

Premena je nedokonalá. Nymfy sú svetlejšie ako imága, 3-krát sa lienia, ţijú podobne ako imága v 

perí vtákov a v srsti cicavcov. Ţivia sa zrohovatenými útvarmi (koţa srsť, perie). Známa je švola 

slepačia (Goniocotes gallinae) a švola sivá (Menopon gallinae), kt. ţijú v perí sliepok. Na cicavcoch 

parazituje rod Tricho-dectes. Drobné ranky s krvácaním sa môţu zjaviť len sek. následkom 

škriabania al. otierania sa zvierat. Vtáky sa zbavujú švôl ,,popolením“ (do popola al. jemného piesku 

sa pridajú insekticídy v prášku). 

Mallophene
®
 (Mallinckrodt) – analgetikum močových ciest; →fenazopyridínhydrochlorid. 

Mallorca-akne – acne aestivalis. 

Mallorol® (Sandoz) – blokátor dopamínových receptorov, antipsychotikum; →tioridazín.  

Malloryho telieska – [Mallory, Frank B., 1862 – 1941] produkty hyalínovej degenerácie v cytoplazme 

hepatocytov pri Zieveho sy.; pozostávajú z nahromadených patol. filamentov. 

Malloryho-Weissov syndróm – [Mallory G. Kenneth, *1900, bostonský patológ; Weiss, Soma, 1898 

aţ 1942, bostonský lekár] →syndrómy. 

mallotoxín – syn. rottlerín. 

malnutrícia – [malnutritio] zlá výţiva, podvýţiva. Dlhodobá m. má za následok najmä u rastúceho 

jedinca výrazné anat. a funkčné poruchy; →dystrofia; →kwashiorkor. 

malnutritio, onis, f. – [mal- + l. nutritio výţiva] →malnutrícia. 

málo – l. parum, paulum. 

Malocide® – antihistaminikum, antiemetikum; →prometazín. 

Malogen L.A.
®
 (OJ & F) – androgén; →testosterónenantát. 

maloklúzia – [malocclusio] nesprávny →zhryz. 

málokrvnosť – anémia, stav s poklesom hodnôt hemoglobínu (Hb) v periférnej krvi < 135 (u ♀ < 118) 

g/l, obyčajne aj pokles hemotokritu (Hct) < 0,41 (u ♀ < 0,38). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tab. 1. Referenčné hodnoty ukazovateľov erytropoézy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
          Ukazovateľ           ♂                        ♀    
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Hematokrit   0,42 – 0,54   0,37 – 0,47 

 Hemoglobín (g/l)    135 – 160    118 – 150 

 Stredný objem Erc (fl)     80 – 96     80 – 96 

 Počet retikulocytov (%)    0,5 – 2,5    0,5 – 2,5 

 Fe v plazme (ml/l)     11 – 28      7 – 26  

 Feritín (mg/l)     30 – 300    12 – 125 

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

Stupeň m. sa posudzuje podľa koncentrácie Hb: pri hodnotách > 100 g/l ide o ľahký stupeň, pri 

hodnotách 80 – 99 g/l o stredný a pri hodnotách < 80 g/l o ťaţký stupeň m. Na a. trpí na svete aţ ~ 

1,3 miliardy ľudí, najčastejšie následkom nutričného deficitu so sideropéniou (u nás ~ 0,2 % 

dospelých muţov a 4 % ţien). Najvyšší výskyt je vo veku 15 – 19 r. (12 % dievčat, 1 % chlapcov). 

Sideropenické m. tvoria u muţov 61 %, u ţien 92 % všetkých druhov m. 

Etiopatogenéza anémií – m. vzniká následkom poruchy erytrokinetiky, t. j. z nerovnováhy medzi 

tvorbou a elimináciou (stratou al. deštrukciou) Hb a Erc. Zdravá kostná dreň kompenzuje straty Hb a 

Erc po určitú hranicu (3 – 8-násobok); m. sa prejaví po stratách Hb a Erc, kt. sú väčšie ako ich 

tvorba. Kostnú dreň k zvýšenej erytropoéze stimuluje erytropoetické faktory, najmä erytropoetín. 



 

M. môţe vzniknúť v dôsledku 1. strát Erc krvácaním al. ich lýzou, kt. nie je krytá ich zvýšenou 

tvorbou; 2. chýbania erytropoetických stimulov (napr. nefropatia), 3. chýbania stavebných látok na 

krvotvorbu (pričom sa zvýši tvorba Erc, kt. nie sú úplne ţivotaschopné a zväčša hynú ešte v kostnej 

dreni al. po vyplavení do obehu majú kratšiu ţivotnosť – inefektívna erytropoéza), 4. poškodenia 

kostnej drene vplyvmi fyz. (ţiarenie), chem. (jedy, liečivá), infekčnými al. imunitnými. 

Erytropoéza sa dá hodnotiť na základe týchto parametrov: 

1. Erytromyeloický pomer (E/M), t. j. pomer erytroblastov k myeloickým elementom v kostnej dreni; 

pri zvýšenej erytropoéze je < 0,3, pri zníţenej erytropoéze > 0,3. 

2. Obrat plazmatického ţeleza – mnoţstvo ţeleza, kt. opustí cirkuláciu za d; vypočíta sa z hodnôt 

plazmatického ţeleza a plazmatického klírensu 
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Fe. U zdravých jedincov cirkuláciu opúšťa asi 32 

mg ţeleza/d, t. j. 6 mg/l/d. 

3. Utilizácia ţeleza Erc – vypočíta sa z plazmatického Fe a % injikovaného 
59

Cr, kt. sa zjaví 

v cirkulujúcich Erc po 2 týţd. (referenčná hodnota je 4,5 mg/l/d, t. j. 70 – 80 % podaného 

rádioţeleza). 

4. Počet retikulocytov v periférnej krvi (referenčná hodnota je 0,005 – 0,025). 

5. Dĺţka ţivota Erc (u zdravých asi 120 d) sa vypočíta z rádiochrómového času (čas, za kt. sa zníţi 

rádioaktivita 
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Cr nadviazaného na Erc: u zdravých je 26 – 38 d). 

6. Obsah urobilinogénu v stolici, ako orientačný ukazovateľ katabolizmu Hb; v praxi málo 

pouţívaný parameter. 

Diagnostika anémií – k zákl. vyšetreniam patrí KO s diferenciálnym leukogramom vrátane počtu 

trombocytov a retikulocytov, vyšetrenie moču, kreatinínu, močoviny, bilirubínu, LD, Fe v sére, 

transferínu, príp. ak nemoţno vyšetriť transferín a feritín, vyšetrenie väzbovej kapacity pre Fe, kt. 

dobre koreluje s hodnotou transferínu, ďalej feritín, test na okultné krvácanie v stolici. Keď je príčina 

m. nejasná, treba uvaţovať o gastroskopii, príp. kolonoskopii a u ţien o gynekol. vyšetrení s cieľom 

objasniť zdroj okultného krvácania. 

K špeciálnym vyšetreniam patrí stanovenie koncentrácie vitamínu B12, kys. listovej, pri mega-

loblastovej a. dôkaz autoprotilátok proti parietálnym bunkám ţalúdkovej sliznice a vnútornému 

faktoru; dfdg. medzi poruchou tvorby a zvýšeným zánikom Erc umoţňuje zhodnotenie punktátu 

kostnej drene. Pri zvýšenej hemolýze je vyššia aktivita LD, bilirubín, voľný Hb v plazme, zníţené 

hodnoty haptoglobínu a skrátenie preţívania Erc (
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Cr). V krvnom roztere sa zisťuje prítomnosť 

sférocytov, eliptocytov a terčovitých, extrémne zriedkavo kosáčikovitých Erc. Pri podozrení na 

autoimunitnú m. sa vykonáva priamy a nepriamy antiglobulínový test a vyšetrujú chladové protilátky 

proti Erc, pri kosáčikovej m. eletroforézu Hb, pri nesférocytovej hemolytickej m. aktivita glukóza-6-

fosfátdehydrogenázy, pyruvátkinázy, príp. ďalších enzýmov. 

Klasfifikácia málokrvností – m. sa klasifikujú podľa morfol., tinkčných al. erytrokinetických kritérií. 

Morfologická klasifikácia vychádza z počtu Erc, koncentrácie Hb a hodnoty Hct, z kt. sa dajú 

vypočítať tieto eryt-rocytové indexy: priemerna koncentrácia Hb (MCH, Hb/Erc), priemerná 

koncentrácia Hb (MCHC, Hb(Hct), priemerný objem Erc (MCV, Hct/Erc); →erytrocyty. 

Výpočet erytrocytových indexov umoţňuje klasifikáciu m. podľa objemu Erc na mikrocytovú, 

normocytovú a makrocytovú; podľa obsahu Hb na hypochrómnu a hyperchrómnu m. 

■ Mikrocytové m. (MCV < 80 fl, MCH < 26 pg: 1. nedostatkok Fe: ↓ Fe a feritínu v sére, ↑ zvýšená 

väzbová kapacita transferínu pre Fe, ↓ al. chýbajúce farbiteľné Fe v kostnej dreni; 2. 

hemoglobinopatie: talasémia so ↑ HbA2 a HbF, v kostnej dreni ↑ počet sideroblastov; 3. chron. krvné 

straty; 4. chron. ochorenia (m. je často normocytová): Fe v kostnej dreni je dostatok (farbenie), ale je 



 

nemobilizovateľné, ↓ väzbová kapacita, hodnoty feritínu sú normálne al. ĺ; 5. sideroblastické 

(niekedy sú normocytové) a fragmentačné hemolytické m. 

■ Normocytové m. (MCV 80 – 95 fl, MCH 27 – 32 pg): 1. akút. krvácanie; 2. akút. hemolýza: ↑ 

hodnoty bilirubínu a aktivita LD v sére; 3. dreňový útlm – aplastická m. a myelodysplastický sy. majú 

normocytovú m. len po transfúzii krvi, inak sú makrocytové. Môţe ísť o sideroblastickú m., zmiešaný 

deficit Fe a vitamínu B12 (po resekcii ţalúdka), m. pri chron. chorobách, dedičnú sférocytózu al. 

infiltráciu kostnej drene malígnym procesom (hemoblastóza, hemoblastóm, metastázy solídnych 

nádorov); 4. chron. systémové choroby. 

■ Makrocytové m. (MCV > 100 fl, MCH < 33 pg): 1. deficit vitamínu B12 al. kys. listovej (perniciózna 

m., megaloblastická m. gravidných ţien, prim. malabsorpcia – celiaková sprue, sek. malabsorpcia 

pri sy. stagnujúcej slučky, difylobotriáze, nedostatočný prívod antimegaloblastických faktorov 

potravou, zvýšená spotreba – rast, gravidita, zvýšená erytropoéza, zvýšené straty napr. 

hemodialýzou); 2. hepatopatie; 3. alkoholizmus; 4. hypotyreóza; 5. autoimunitná hemolytická m.; 6. 

aplastická m. a myelodysplastický sy.; 7. poliekové útlmy (napr. po cytostatikách).  

■ Hypochrómna m. sa vyznačuje väčším poklesom hodnôt Hb ako objemu Erc. Priemerná 

koncentrácia Hb (MCH) je < 31. Erc sú hypochrómne a menšie (mikrocyty); jestvujú však prípady s 

hypochrómiou bez mikrocytózy, refraktérne na podanie Fe al. hemopoetické dysplázie u starších 

jedincov, ako aj prípady s mikrocytózou bez hypochrómie, napr. pri m. pri chron. ochoreniach. 

Typickou hypochrómnou m. je sideropenická m. a →talasémia. Stupeň hypochrómie je ťaţší pri 

deficite Fe, stupeň mikrocytózy je pri obidvoch rovnaký. Dfdg.  umoţňuje  výpočet Erc indexov, 

najmä súčin MCV a hematokritu delený 10. Hodnota < 13 svedčí o talasémii, hodnota >14 o 

sideropenickej m. 

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

Tab. 2. Morfologická klasifikácia anémií (podľa Wintrobea) 

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

Anémia            Priemerný objem     Stredný priemer    Priemerná koncentrácia       Príčina 

        Erc Htc/Erc [fl]           Erc [m]        Hb v Erc [Htc/Erc]  

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

Normocytová       86 ± 10            7,2 ± 0,5                340 ± 20            akút. krvácanie 

                                                                   akút. hemolýza  

               útlm erytropoézy 

.Mikrocytová          < 76              < 6,7               normálna       chron. infekcia, 

 normochrómna                  zápaly 

 hypochrómna          < 76              < 6,7                < 320        deficit ţeleza,  

 Makrocytová              deficit vit. B12, 

              kys. listovej, 

              aktívnaerytropoéza 

Vrodená         normálny              menší               normálna        hered. anomálie 

korpuskulárna        al. menší            al. väčší              al. zníţená  

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

Určenie typu m. umoţňuje vyšetenie rozteru periférnej krvi, v kt. sa okrem zmien veľkosti 

a farbiteľnosti Erc zisťujú tieto morfol. abnormality 

• anizocytóza – môţe byť následkom nedostatok Fe, kys. listovej, vitamínu B12 a i. zákl. chorôb 

• polychromatofília – je ekvivalentom retikulocytózy 

• Howellove-Jollyho telieska – bývajú prítomné pri chýbaní sleziny, nedostatku vitamínu B12, 

talasémii, sideroblastickej m., chron. otrave ťaţkými kovmi a i. 

• bazofilné bodkovanie Erc – zisťuje sa pri hemoglobinopatiách a hepatopatiách 



 

• schistocyty – pozorujú sa pri vaskulitídach, nádorových metastázach, diseminovanej intra-

vaskulárnej koagulopatii, trombotickej trombocytopenickej purpure a chlopňových chybách 

• sférocyty – pri hemolytickej m. 

• akantocyty – môţu byť pri hepatopatiách, hypotyreóze a po splenektómii 

• jadrové Erc – pri extramedulárnej hemopoéze a ťaţkom krvácaní 

• zvýšená aglutinácia Erc – pozoruje sa v prítomnosti chladových a tepelných aglutinínov a pri 

dysproteinémii. 

Odpoveď kostnej drene sa dá hodnotiť pomocou tzv. retikulocytového indexu: 
 
             Hb pacienta 
 % retikulocytov –––––––––––––––––––– : korekčný faktor 
     referenčná hodnota Hb  

Korekčný faktor pri Hb > 90 g/l je 1,0, pri Hb 70 – 89 g/l je 2,0 a pri Hb < 70 g/l 2,5. Index 2 sa 

pokladá za prejav nedostatočnej odpovede kostnej drene na anémiu, hodnoty > 2,5 za prejav 

zvýšenej produkcie Erc. Obdobný význam má tzv. šírka distribúcie Erc (angl. red cell distribution 

width, RDW). 

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

Tab. 3. Erytrokinetická klasifikácia anémií  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. M. následkom zníţenej tvorby Erc 

    1.1. aplastické m. 

    1.2. sideropenické m. 

    1.3. talasémie 

    1.4. myelodysplastický sy. a siderobastické m. 

    1.5. megaloblastové m. 

    1.6. m. pri chron. chorobách 

    1.7. m. vyvolané cytostatikami a i. liekmi 

2. M. následkom zvýšených strát Erc 

   2.1. posthemoragické 

   2.2. vrodené hemolytické 

         2.2.1. hemoglobinopatie 

         2.2.2. enzymopatie 

         2.2.3. membranopatie 

    2.3. získané hemolytické anémie 

         2.3.1. autoimunitné hemolytické m. 

         2.3.2. poliekové hemolytické m. 

         2.3.3. mikroangiopatické hemolytické m. 

         2.3.4. posttraumatické hemolytické m. 

         2.3.5. paroxyzmálna nočná hemoglobinúria 

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

Pre prax, najmä th., je vhodná erytrokinetická klasifikácia m. (tab. 3): 

Všeobecná sympatomatológia anémií – k najčastejším príznakom m. patrí slabosť, zvýšená 

unaviteľnosť, malátnosť, ospalosť, svalová slabosť, bolesti hlavy, poruchy spánku, precitlivenosť na 

chlad, dýchavičnosť, palpitácie, tachykardia a subfebrility; častý býva systolický šelest. U starších 

osôb s aterosklerózou bývajú anginózne bolesti a klaudikačné ťaţkosti. Najnápadnejší príznak m. je 

bledosť koţe slizníc, spojoviek i nechtových lôţok (i orgánov). Pri sideropenickej m. býva bledosť 

alabastrová, perleťovobiela, pri m. dospievajúcich (chloróze) s odtieňom do zelena, pri akút. 

krvácaní mŕtvolne biela, pri akútnej leukémii popolavá a pri pernicióznej m. má citrónovo-ţltkastý 

odtieň. 



 

Pri niekt. m. sú typické zmeny na jazyku: pri megaloblastickej m. býva jazyk červený ako surové 

mäso al. vyhladený a lesklý, akoby nalakovaný, s pocitom pálenia, pri sideropenickej m. sliznica 

jazyka atrofuje. U detí trpiacich malnutríciou sú v ústnych kútikoch ragády: tie sa zisťujú aj pri 

sideropenických m. Na nechtoch okrem bledosti bývajú trofické zmeny, lomivosť, pozdĺţne 

brázdovanie, stenčenie, v extrémnych prípadoch lyţicovito vyhĺbenie, koilonychia. Pri hemolytickej 

m. býva ikterus a splenomegália. 

1. Málokrvnosti zo zníţenej tvorby al. vyzrievania Erc 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.1. Aplastické málokrvnosti 

1.2. Sideropenické málokrvnosti 

1.3. Talasémie 

1.4. Myelodysplastický syndróm a siderobastické málokrvnosti 

1.5. Megaloblastové málokrvnosti 

1.6. Málokrvnosti pri chron. chorobách 

1.7. Málokrvnosti vyvolané cytostatikami a i. liekmi 

1. 8. Málokrvnosť pri renálnej insuficiencii 

1.9. Málokrvnosť pri chron. chorobách 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.1. Aplastické málokrvnosti →anaemia aplastica. 

1.2. Sideropenické málokrvnosti →anaemia sideropenica. 

Málokrvnosť novorodencov a dojčiat →málokrvnosť v detskom veku. 

Málokrvnosť u dospievajúcich dievčat →málokrvnosť v detskom veku. 

Vrodené sideropenické mýlokrvnosti →málokrvnosť v detskom veku. 

Faberov syndróm →syndrómy. 

1.3. Talasémie – predstavujú skupinu m., kt. sú podmienené mutáciou génu, pri kt. je zníţená, resp. 

chýba syntéza určitého globínu reťazca, pretoţe je inhibovaný jeden z génov pre tvorbu - al. -

reťazca globínu. Klin. obraz závisí od toho, či ide o ľahšiu heterozygotnú formu (-thalasemia minor) 

al. o váţnejšiu homozygotnú formu (-thalassaemia major). Obidve formy majú však medzistupne 

od min. po ťaţké formy neschopné ţivota; →talasémie. 

Talasemické hemoglobinopatie tvoria skupinu dedičných hemoglobinopatií odhalených metódami 

rekombinantnej DNA; názov pochádza od Steinberga a Adamsa (1983). Klin. ich charakterizuje 

hypochrómia, mikrocytóza, anémia, retikulocytóza, splenomegália a erytroidná hyperplázia kostnej 

drene.  

1.4. Myelodysoplastický syndróm a sideroblastické anémie 

Myelodysplastický syndróm – je získaná klonová porucha hemopoetických kmeňových buniek.  

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

Klasifikácia myeloblastického syndrómu podľa FAB 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

I. typ  – refraktérna m. (angl. refractory anemia, RA)  

II. typ  – refraktérna sideroblastická anémia s prstencovitými erytroblastmi (angl. refractory anemia with ring  

              sideroblasts, RARS)  

III. typ – refraktérna anémia s nadbytkom blastov (angl. refractory anemia with excess of blasts, RAEB) 

IV. typ – refraktérna anémia v transformácii (angl. refractory anemia with erythroblast in transformation,             

               RAEB-T)  

V. typ  – chron. myelomonocytová leukémia (angl. chronic meyelomonocytic leukemia, CMML) 

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



 

Sideroblastické (sideroachrestické) málokrvnosti →anaemia sideroblastica, →anaemia sidero-

achrestica.  

1.5. Anémie z deficitu vitamínu B12 a kys. listovej  – zahrňujú: 

 1.5.1. Nutričná megaloblastická anémia 

 1.5.2. Megaloblastická anémia z poruchy resorpcie vitamínu B12 

 1.5.3. Megaloblastická anémia pri poruche resorpcie kys. listovej 

 1.5.4. Megaloblastická anémia z poruchy utilizácie kys. listovej 

 1.5.5. Megaloblastická anémia pri nadmernej potrebe kys. listovej  

Megaloblastické m. sú následkom deficitu vitamínu B12 al. kys. listovej, kt. sú potrebné na syntézu 

nukleoproteínov vo všetkých telových bunkách, najmä v tkanivách so ţivou proliferáciou. Príčinou 

m. môţe byť teda nedostatočný prívod potravou (najmä kys. listovej) al. poruchou resorpcie 

obidvoch vitamínov. V normálnej strave je asi 5 mg vitamínu B12/d, jeho denná potreba je asi 1 mg: 

celková zásoba je asi 2 – 4 mg, v cirkulujúcej krvi býva 160 – 900 ng, u pacientov s pernicióznou 

anémiou pod 50 ng/l. Normálne zásoby vitamínu B12 po prerušení jeho dodávky by mali vystačiť na 

viac rokov.  

Megaloblastická m. z poruchy resorpcie vitamínu B12 →anaemia megaloblastica. 

Perniciózna anémia →anaemia perniciosa. 

1.6. Anémia pri chron. renálnej insuficiencii – je následkom nedostatku erytropoetínu (Epo), 

toxického účinku látok inak vylučovaných močom s poruchou utilizácie glukózy v erytrocytoch. Na jej 

vzniku sa môţe zúčastňovať aj hematúria, resp. mikroskopická erytrocytúria, ako aj skrátenie dĺţky 

ţivota Erc. Ide o normocytovú normochrómnu m., hodnoty Hb < 60 g/l. Koţa býva pri nej farby bielej 

kávy z m. a ukladania urochrómov. V pokročilom štádiu obličkovej insuficiencie sa v krvnom roztere 

zisťujú zmraštené poikilocyty, schistocyty (,,burr cells“), akantocyty (,,spur cells“), lopúchovité a 

fragmentované Erc. Kostná dreň býva hypocelulárna (tzv. neproliferatívna m.). 

Th. je symptomatická, spočíva v substitúcii Erc. Pri závaţnejšej m. a chron. dialyzovaným 

pacientom sa podáva rekombinantný Epo v dávke 50 – 150 j./kg 3-krát/týţd, v rezistentných 

prípadoch aţ dvojnásobok (~ 10 % prípadov). Cieľovou hodnotou Hct je 0,28 – 0,32. K neţia-ducim 

účinkom tejto th. patrí hypertenzia, zriedkavejšie trombóza a-v dialyzačnej fistuly. Súčasne sa 

podáva Fe p. o. pri sérových hodnotách feritínu 100 – 1000 mg/l p. o., pri hodnotách < 100 mg/l i. v. 

po ukončení hemodialýzy. Po transplantácii obličky s úpravou obličkových funkcií sa erytropoéza v 

kostnej dreni výrazne zlepšuje. Treba sa vyhýbať transfúziám. 

1.7. Málokrvnosti pri chronických chorobách a v gravidite – zahrňujú: 

 1.7.1. Málokrvnosť pri chorobách pečene   

 1.7.2. Málokrvnosť pri infekciách a zápaloch 

 1.7.3. Málokrvnosť pri hypopituitarizme a hypotyreóze 

 1.7.4. Málokrvnosť pri malígnychnádoroch 

 1.7.5. Myeloftízová anémia 

 1.7.5. Anémia v gravidite 

Patogenéza m. pri chron. zápalových, autoimunitných, infekčných al. malígnych chorobách je 

komplexná. Môţe ísť o deficit Fe v dôsledku inhibície tvorby erytropoetínu, erytropoézy pôsobením 

cytokínov (TNF, interleukíny), jeho sekvestrácie v nádore, strát krávacím, ako aj o deficit vitamínu 

B12, kys. listovej a i. zloţiek, mechanický, toxický a i. útlm krvotvorby a i. faktory. 

Málokrvnosť pri chorobách pečene – býva väčšinou makrocytová, niekedy normocytová, hodnoty 

Hb obvykle > 90 g/l. Alkoholická hepatopatia sa spája s malnutríciou, toxickým útlmom krvotvorby, 

krvácaním do GIT pre trombocytopénie a s poruchou syntézy koagulačných faktorov. Prítomná býva 

aj zvýšená hemolýza.  



 

Málokrvnosť. pri infekciách a zápaloch – kaţdý rozsiahlejší zápal, kt. trvá > 1 mes. sa spája 

s normocytovou normochrómnou aţ hypochrómnou m. s hodnotami Hb asi 90 g/l. Niţšie hodnoty 

svedčia o ďalšej príčine, ako sú straty, útlak kostnej drene nádorom, nedostatok kys. listovej, 

traumatická hemolýza, útlm kostnej drene cystostatikami al. ţiarením. Anémia je následkom 

toxického vplyvu mikróbov a ich produktov. Niekt. mikróby, ako Clostridium welchii, E. coli, 

hemolytické streptokoky svojimí hemolyzínmi vyvolávajú hemolytickú m. Inokedy je anémia 

následkom útlmu erytropoézy a poruchy hemoglobinizácie, počet retikulocytov v periférnej krvi býva 

zníţený. Anémia býva častá pri endocarditis lenta, osteomyelitíde, pľúcnych abscesoch 

a mykózach, tbc, pyelonefritíde, adnexitídach, infikovaných ischemických loţis-kách, ako sú 

gangrény pri obliterujúcej ateroskleróze, diabetes mellitus ap., pri kolagenózach, vaskulitídach, 

reumatoidnej artritíde, sarkoidóze, Crohnovej chorobe, lupus erythematosus systemicus, Sjögrenov 

sy a i.). Th. sa zameriava na základné ochorenie. Transfúzia krvi a th. Fe je indikovaná málokedy. 

Pri reumatoidnej artritíde a i. chron. zápalových chorobách sa môţe anémia upraviť erytropoetínom. 

Málokrvnosť pri hypopituitarizme, hypotyreóze a hypogonadizme – býva ľahkého aţ stredne 

ťaţkého stupňa, môţe byť makrocytová al. normocytová, normochrómna; pri tyreopatiách býva 

častej-šie perniciózna (autoimuinitné choroby). Pri hypokorticizme zníţený objem cirkulujúcej krvi 

spočiatku maskuje m. Th. spočíva v substitúcii chýbajúcich hormónov. 

Málokrvnosť pri malígnych nádoroch – býva neraz prvým príznakom malígneho nádoru. Môţe ho 

vyvolať samotné nádorové bujnenie al. komplikácie, ako je krvácanie, príp. hemolýza, porucha 

resorpcie vitamínu B12, zvýšená spotreba kys. listovej nádorom, malnutrícia, ako aj toxic-ký účinok 

chemoterapie a rádioterpie na kostnú dreň. Vystupňovanie útlmovej anémie môţu vyvolať 

metastázy nádoru do kostnej drene. Pri nekomplikovaných malignitách býva anémia normocytová 

normochrómna, pri krv-ných stratách sideropenická a mikrocytová. Pri malignitách lymfatického 

tkaniva sa môţu zistiť antierytrocytové protilátky.  

Myeloftízická málokrvnosť – syn. leukoerytroblastická m., vzniká infiltráciou kostnej drene 

neoplastickým, fibróznym a i. abnormálnym tkanivom. V periférnej krvi sa zistia popri m. aj jadrové 

Erc a nezrelé granulocyty. Príčinou bývajú metastázy karcinómu do kostí, akút. i chron. leukémia, 

plazocytóm, malígne lymfómy, myelofribóza, mramorová (Albersova-Schönbergova) choroba. 

Málokrvnosť v gravidite – býva následkom deficitu Fe, asi 1 – 3 % gravidných ţien má 

makrocytovú m. následkom deficitu kys. listovej, jej nedostatočného prívodu, zvýšenej potreby v 

treťom trimestri. Pri súčasnom deficite Fe je KO dimorfný, t. j. okrem makrocytov sa zisťujú aj 

hypochrómne Erc. V th. sa podáva Fe al. kys. listová, príp. obidva lieky (Fetol‹) aţ do konca 

šestonedelia. Transfúzia krvi je indikovaná len pri veľmi ťaţkej m. krátko pred pôrodom. 

2. Málokrvnosť zo zvýšených strát krvi 

2.1. Posthemoragická málokrvnosť  

Akútna posthemoragická málokrvnosť – anaemia posthaemorrhagica acuta, vzniká následkom akút. 

krvácania. M. je normocytárna, vyvíja sa náhle, často za búrlivých príznakov. Dg. krvácania je 

zrejmá pri vonkajšom krvácaní, dg. ťaţkosti môţu vznikať pri vnútornom krvácaní (extrauterinná 

gravidita, ulkus, karcinóm, subarachnoidálne krvácanie a i.); →krvácanie. Dfdg. – treba myslieť na 

moţnosť m. pri hemolytickej kríze al. idiopatickej pľúcnej →hemosideróze. 

Chronická posthemoragická málokrvnosť – anaemia posthaemorrhagica chronica, je následkom 

chron. →krvácania.  

Dg. – opiera sa o nález mikrocytovej hypochrómnej (sideropenickej) m. V periférnom KO sú malé 

bledé mikrocyty aţ anulocyty a polychromázia, retikulocyty bývajú len málo rozmnoţené. Kostná 

dreň je hyperplastická, bohatá na mladé erytroblasty. Následkom vyčerpania zásob Fe je sťaţená 

hemoglobinizácia erytroblastov s následnou poruchou ich dozrievania, ako aj ich vyplavovania do 



 

obehu. Hodnoty Fe v plazme sú nízke, resorpcia Fe v čreve neporušená. Treba pátrať po zdroji 

krvácania a vylúčiť malígny proces. 

Th. – pri akút. krvácaní je prvoradé zastaviť krvácanie a liečiť šok doplnením strát v cievnom riečisku 

(rýchla transfúzia plnej krvi, príp. erytrocytovej masy, ale v naliehavých prípadoch aj plazma, fyziol. 

rozt. al. iné náhradné rozt.). Pri chron. krvácaní treba takisto odstrániť zdroj krvácania. Ak m. 

nedosiahne vyšší stupeň (Hb <80 g/l), transfúzia krvi ani erytromasy nebýva potrebná. Treba 

nahradiť deficit ţeleza a bielkovín →sideropenická málokrvnosť. 

2.2. Vrodené hemolytické málokrvnosti – zahrňujú stavy, pri kt. je zníţený počet cirkulujúcich 

erytrocytov (Erc) v dôsledku ich predčasného zániku. M. sa manifestuje, aţ keď sa vyčerpá 

kompenzačná schopnosť kostnej drene. Podľa mechanizmu vzniku sa delia na korpuskulárne a 

extrakorpuskulárne (tab.). 

Pri dg. hemolytickej m. sa pátra po jej príčine a určuje sa typ m. pomocou týchto ukazovateľov: 1. 

koncentrácia Hb v sére a jeho dôkaz v moči, 2. aktivita laktátdehydrogenázy v sére, 3. koncentrácia 

bilirubínu v sére (nekonjugovaná hyperbilirubinémia, jej chýbanie však h. m. nevylučuje,  4. 

koncentrácia haptoglobínu v sére (Hb z rozpadnutých Erc sa naň viaţe, čím sa umoţní jeho 

vylúčenie z organizmu); pri h. m. sú jeho hodnoty zníţené, 5. počet retikulocytov v periférnej krvi (pri 

neporušenej funkcii kostnej drene býva zvýšený). 

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

Klasifikácia hemolytických málokrvností 

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

Korpuskulárne 

     Hemoglobinopatie 

     Membranopatie 

     Enzýmopatie  

Extrakorpuskulárne  

      Imunitné hemolytické anémie s dokázateľnými protilátkami 

      Imunitné hemolytické anémie bez dokázateľných protilátok 

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

Intravaskulárna hemolýza sa prejaví zvýšením telesnej teploty, tachykardiou a bolesťami v kríţoch. 

Zvýši sa nekonjugovaný bilirubín a klesne koncentrácia Hb a haptoglobínu, pričom voľný Hb sa 

zisťuje nielen v plazme, ale aj moči. 

Extravaskulárnu hemolýzu charakterizuje deštrukcia Erc v retikuloendoteliovom, najmä v slezine. 

Spája sa so splenomegáliou a ikterom, hodnoty haptoglobínu v plazme bývajú nezmenené al. 

mierne zníţené. 

Komplikáciami chron. hemolýzy môţu byť aplastické krízy s rapídnym poklesom Hb, spájajú sa 

obyčajne s parvovírusovými nákazami. Zvýšené býva riziko vzniku cholelitiázy, vazookluzívnych 

bolestivých príhod, pneumónií, pri masívnej sekvestrácii erytrocytov hypotenzie, náhleho zväčšenia 

sleziny, poškodenia obličiek, vzniku osteomyelitíd pri kostných zmenách, osteonekróz, mozgových 

príhod, vredov predkolenia, priapizmu a i. Tieto komplikácie sa vyskytujú najmä pri kosáčikovej 

anémii. 

2.2.1. Hemoglobinopatie 

■ Hereditárne hemoglobinopatie – moţno rozdeliť na 3 skupiny: a) kvalit. poruchy Hb s úchylným 

molekulovým zloţením globínu (hemoglobinopatie. drepanocytóza), b) kvantit. poruchy Hb so 

zníţenou al. chýbajúcou syntézou globínu (talasémie), c) štruktúrne abnormality Hb s fenotypovými 

prejavmi talasémie (talasemické hemoglobinopatie). K hemoglobinopatám patria aj m. s nestálymi 

hemoglobínmi (kongenitálna a. s Heinzovými telieskami), erytropoetická →porfýria a 

→paroxyzmálnanočná hemoglobinúria. 



 

■ Kosáčikovitá anémia – drepanocytóza, angl. sickle cell anemia, je autozómovo recesívne 

ochorenie podmienené autozómovo dominantnou dedičnosťou znaku kosáčikovosti Erc, pri kt. sa 

prvý raz elektroforézou zistila abnormálna molekula Hb ako príčina m. Ide o dvojitú dávku génu pre 

kosáčikovitosť u heterozygotov, kt. má za následok abnormálnu polymerizáciu Hb počas 

deoxygenácie Erc. Erc obsahujúce kosáčikový Hb charakterizuje skrátený ţivot Erc a adherencia k 

endotelu ciev, kt. podmieňujú vznik anémie a obliterácie ciev s príp. poškodením orgánov. 

Talasémia b0, talasémia b+ a hemoglobinopatia C majú rovnaký klin. obraz, aj keď väčšinou 

miernejší ako drepanocytóza. 

Kosáčikové m. sú heterogénnou skupinou hemolytických m., kt. spoločnou charakteristikou je 

prítomnosť >50 % Erc s HbS a vazookluzívnych príznakov. Sú to najčastejšie sa vyskytujúce 

membránopatie na svete. Záváţny zdrav. a sociálny problém predstavujú aj v niekt. krajinách okolo 

Stredozemného mora, v Indii a všade tam, kde sa obyvatelia z týchto oblastí prisťahovali. V 

rovníkovej Afrike postihnuje asi 1 zo 600 novorodencov, v USA 7,8 % amer. černochov. Vyznačujú 

sa tým, ţe v nich úplne al. čiastočne chýba jeden globínový reťazec, príp. je afunkčný. Najčastejšia 

porucha sa vyskytuje na úrovni prepisu mRNA. Porucha syntézy -reťazca má za následok -

talasémiu, porucha syntézy -reťazca oveľa častejšiu -talasémiu.  

Podstatou ochorenia je úchylný Hb S, kt. má v dôsledku bodovej mutácie génu pre -reťazec v 

sekvencii 146 aminokyselín v 6. polohe nahradenú kys. glutámovú valínom. Zloţenie Hb S je teda 

2A2S, resp. 2A a 26-Glu→Val. To podmieňuje deformáciu Erc na kosáčikovitý, resp. 

polmesiačikovitý tvar. Kosáčikovitosť (siklémia) sa in vivo pozoruje len u homozygotov, a to pri 

niţšom pO2, aký je napr. v kapilárach a venulách. 

Najčastejšie a najzávaţnejšie sú mutácie na obidvoch ( i ) lokusoch génu pre globín a ich počet 

narastá. Zriedkavejšie su substitúcie aminokyselín v -reťazci, príp. iné typy úchyliek (napr. úchylky 

 -reťazci al. -reťazci, dôsledky dvojitej mutácie, delécií) a kombinácie Hb S s inými variantmi.  

Klin. obraz – choroba sa manifestuje u homozygotov ťaţkou hemolytickou m. a krízami vyvolanými 

upchatím ciev a bolestivými infarktmi v rôznych tkanivách, ako sú kosti, slezina, pľúca. Heterozygoti 

nemajú klin. príznaky, ale sú nosičmi znaku kosáčikovitosti. 

V krvnom roztere majú Erc normálny tvar, kosáčikovitosť však moţno dokázať in vitro po pridaní 

redukčného činidla. Heterozygoti majú čiastočne zvýšenú odolnosť proti pôvodcovi tropickej malárie 

Plasmodium falciparum (počas vývojového cyklu parazita v tele je v prítomnosti Hb S sťaţené jeho 

rozmnoţovanie v Erc), o čom svedčí vysoký výskyt heterozygotov Hb S v Afrike. V prenatálnej dg. 

moţno vyuţiť priamu analýzu DNA, a to pouţitím reštrikčnej endonukleázy MstII a sondy pre gén -

globínu (normálny gén má dva fragmenty dlhé 1150 bp a 200 bp, kým gén globínu s mutáciou má 

len jeden dlhý 1350 bp). Moţná je aj prenatálna dg. Kombinácia s profylaktickým podávaním 

antibiotík (zabránenie pneumokokovej sepsy) podstatne zníţila mortalitu malých detí s 

drepanocytózou. 

Z komplikácií sú najčastejšie ťaţké algické krízy. Vyvolávajú ich vazookluzívne procesy, ale aj 

infekcie a i. príčiny. Podľa stupňa bolesti sa podávajú analgetiká s odstupňovaným účinkom: a) 

mierne (acetaminofén, ibuprofén, kodeín, kys. acetylsalicylová), b) stredne účinné (metadón, 

merperidín, oxydibuprofén), c) silné (vysoké dávky merperidínu, morfín). Uprednostňujú sa 

nenávykové, nenarkotické analgetiká. 

Závaţné sú anemické krízy, vyvolané napr. parvovírusom. Pacienti kompenzujú m. posunom 

disociačnej krivky O2 naprava a zvýšením srdcového vývrhu, po vyčerpaní kapacity týchto 

mechanizmov a kompenzačnej schopnosti kostnej drene, vzniká aplastická kríza, kt. sa prejavuje 

poklesom retikulocytov. 



 

U niekt. pacientov sa môţu dostaviť aj hemolytické krízy, niekedy súvisiace so súčasným deficitom 

G6PD a infekciami. Krízu signalizuje zvýšená hodnota bilirubínu v sére. 

Akút. sekvestračné krízy sú beţné u detí. Zisťuje sa pritom akútne vzniknutá splenomegália. V 

takýchto prípadoch je indikovaná výmenná transfúzia a splenektómia. 

Infekcie – pacienti s drepanocytózou sú imunodeficientní (afunkčná slezina, poruchy alterna-tívnej 

cesty komplementu a i.) a sú náchylní na baktériové infekcie, mladší pacienti aj na baktériovú 

sepsu. Najčastejšia je sepsa, uroinfekcie, meningitída a osteomyelitída. Baktériové infekcie 

najčastejšie vyvolávajú Streptococcus peumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, 

Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes a Salmonella. U 

dospelých sú časté aj infekcie gramnegat. baktériami. Th. spočíva v cielenom podaní ATB podľa 

kultivácie a citlivosti. 

Z ďalších komplikácií drepanocytózy je pomerne častá cholelitiáza, aseptické nekrózy hlavy 

stehnovej kosti a vredy na končatinách zväčša traumatické). 

Dg. – opiera sa o mikroskopický nález typických kosáčikovitých Erc po pridaní Na2SO4 

a elektroforézu Hb. 

Th. – spočíva v podávaní kys. listovej, včasnej th. antibiotikami. Treba sa vyhnúť okolnos-tiam 

vyvolávajúcim hypoxiu. Dôleţitý je plán intenzívnej starostlivosti. 

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

Plán starostlivosti o pacientov s drepanocytózou (Luibin a Vichinsky, 1991) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Fyzikálne vyšetrenie  < 6-mes.   mesačne 

  > 6-mes.   kaţdé 2 mes. 

  > 1-r.   kaţdé 3 mes. 

Sociálna starostlivosť  – interview  dvojročne 

 návšteva, konzultácie a osveta   ročne 

Genetická konzultácia, genealógia  na začiatku 

Hematol. vyšetrenia: KO, retikulocyty  štvrťročne 

    ELFO Hb, HbF kvantit.   na začiatku 

    Kleihauerovo-Betkeho farbenie  na začiatku 

    -génu a určenie fenotypu Erc  na začiatku 

    stanovenie feritínu    ročne 

    hodnotenie Erc aloantigénov   pred transfúziou a po nej 

Vyšetrenie hepatobiliárneho systému (pečeňo- ročne 

    vé funkcie, protilátky a antigény proti víru-  

    sovej hepatitíde)  

Obličkové testy (moč, urea, kreatinín v sére)  ročne 

Kardiol. vyšetrenie EKG, sonografia)  ročne 

Pľúcne vyšetrenie (rtg, funkcie, krvné plyny) ročne od 5. r. 

Zubné vyšetrenie 

Hodnotenie stavu výţivy    ročne 

Nepriame oftalmologické vyšetrenie  od 10. r. ročne 

Imunizácia: štandardné očkovanie  v 1., 2. a 6. r. 

                    pneumokoková vakcína  v 2. r. 

                    séria vakcín proti hepatitíde B ročne 

                    vakcína proti influenze  v 1. r. 125 mg i. d. (3. mes.–3. r.) 

 Profylaktické podávanie PNC   od 3. r. 250 mg 

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

Indikácie transfúzie pri drepanocytóze: 1. ťaţká anemická kríza (aplastická, sekvestrácia, 

hemolytická); 2. ţivot ohrozujúce stavy; 3. akút., hroziaca al. suspektná cerebrovaskulárna príhoda; 



 

4. akút. progresívna pneumopatia; 5. príprava na operáciu; 6. akút. priapizmus refraktérny na i. v. 

hydratáciu; 7. vredy predkolenia; 8. gravidita; 9. zlyhanie srdca, obličiek, pľúcnej funckie, pečene. 

2.2.2. Membranopatie – dg. sa biochemickými metódami a metódami molekulovej biológie. Tie 

môţu odhaliť molekulovú bázu abnormalít Erc, ako aj ich funkčné následky. Membranopatie môţu 

byť dedičné al. získané. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Klasifikácia membranopatií 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Hereditárne membranopatie 
   • Hereditárna sférocytóza 
   • Hereditárna eliptocytóza 
   • Hereditárna pyropoikilocytoza 
   • Hereditárna stomatocytóza  
   • Erytropoetická porfýria 
   • Hereditárna sférocytóza 
 Získané membránopatie 
   • Autoimunitné anémie 
   • Sekundárna anémia pri hypofosfatémii 
   • Hereditárna sférocytóza; →sférocytóza 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hereditárne membranopatie  

■ Hereditárna eliptocytóza (ovalocytóza) – HE, u nás zriedkavá dominantne dedičná anomália Erc, 

je charakterizovaná prítomnosťou oválnych, eliptických Erc. Je podmienená chybným spojením 

dimérov spektrínu a chybným pripojením skeletu k lipidovej dvojvrstve membrány. 

Deformovateľnosť Erc je výrazne zníţená, hoci v niekt. prípadoch s klin. významnou m. je súčasne 

zníţený pomer P/O (povrch/objem) následkom fragmentácie membrány (zmenšenia povrchovej 

-

-spektrínu al. kvantit. porucha proteínu 4.1 a glykoforínu C. Nezávisle od molekulovej 

poruchy býva konštantne zníţená mechanická stabilita membrány Erc. 

Hereditárnu eliptocytózu malajsko-melanézskeho typu prvý opísal Lie-Injo (1954, s výskytom 9 – 39 

%) ako autozomovo dominantnú dedičnú anomáliu. Kidson a spol. (1981) zistili rezistenciu 

ovalocytov voči malarickým parazitom, čo pp. vysvetľuje polymorfizmus. Môţe ísť o mutáciu 

štruktúrneho proteínu Erc, kt. je akousi ochranou jeho nositeľa. 

Hereditárnu eliptocytózu viazanú na Rh podmieňuje defekt proteínu 4.1 membrány Erc, EL-1. 

Jestvujú aspoň dva (moţno 3 – 6) rôzne varianty eliptocytozy líšiace sa tým, ţe jeden je viazaný na 

lokus Rhesus a druhý naň neviazaný. Peters (1966) pri tejto anomálii pozoroval poruchy transportu 

sodíka cez membránu Erc. 

Hereditárnu eliptocytózu neviazanú na lokus Rhesus, EL-2, charakterizujú poruchy →spektrínu v 

membráne Erc, a to jeho obsahu al. asociácie dimérov. Príčinou choroby je mutácia lokusu 1q22–

1q25 pre -spektrín (vedľa lokusov pre recesívne dedičnú sférocytózu a pyropoikilocytózu) (podľa 

McKusicka II. typ). Iný typ eliptocytózy neviazanej na Rh je následkom mutácie génu pre -spektrín 

(podľa McKusicka III. typ). Lokus pre gén -spektrínu je na chromozóme 14q32 vedľa génu pre 

sférocytózu I. 

V Erc heterozygotných pacientov s kvalit. poruchou proteínu 4.1 a mechanickou nestabilitou 

membrány môţe ísť o následok delécie 80 aminokyselinových zvyškov (proteínu 4,168/65) 

zodpovedných za väzbu so spektrínovou doménou. Naproti v Erc s mutantom proteínu 4.1 

obsahujúcim 2 domény viaţuce spektrín (proteín 4.195) majú normálnu mechanickú stabilitu 

membrány. Po pridaní purifikovaného proteínu 4.1 in vitro sa porucha upravuje.  



 

Ďalšou poruchou vyvolávajúce nestabilitu membrány je zníţená autoasociácia následkom mutácií -

spektrínu a -spektrínu (zníţený obsah spektrínových tetramérov a zvýšený obsah jeho dimérov v 

membráne). 

Ľahšie formy h. e. sa prejavujú eliptocytózou, ťaţšie formy fragmentáciou skeletu membrány a lýzou 

Erc; retikulocyty majú pritom normálny tvar. Klin. sa však h. e. nemusí manifestovať. 

■ Hereditárna ovalocytóza; →ovalocytóza. 

■ Hereditárna stomatocytóza; →stomatocytóza. 

■ Hereditárna pyropoikilocytoza; →pyropopikilocytóza. 

Získané membranopatie  

Príčinou defektov membrány pri autoimúnnej hemolytickej anémii (AIHA) je poškodenie membrány 

Erc terminálnymi zloţkami komplementu (komplex atakujúci membrány – C5b6789, MAC, v prípade 

Erc nemusí byť prítomná zloţka C9), kt. penetruje do hydrofób-neho vnútramembrány cez hydrofilné 

,,diery“, umoţňujúce vnikanie iónov do Erc.MACutvára v membráne Erc kanály o priemere 10 nm, 

komplex cez C9 kanály s Ø 1 nm. Poruchy membrány Erc môţu vzniknúť následkom oxidačného 

stresu z rozličných príčin (→anémia novorodencov). Membranopatia s hemolytickou m. sa zisťuje aj 

pri →hypofosfatémii.  

2.2.3. Enzymopatie – starý názov hereditárne nesférocytárne hemolytické anémie, NSHA, zahrňujú 

dedičné deficity 11 z 13 enzýmov anaeróbnej glykolýzy, enzýmov pentózového cyklu a glutatiónu, 

kt. majú za následok poruchu utilizácie glukózy s energetický deficitom. Z nich najčastejší je 

hereditárny deficit pyruvátkinázy (PK) a glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD). 

Erytrocytové enzymopatie môţe vyvolať deficit enzýmov anaeróbnej glykolýzy, pentózového cyklu a 

syntézy glutatiónu. Patria k nim: 1. deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy; 2. deficit hexokinázy; 3. 

deficit glukózofosfátizomerázy; 4. deficit fosfofruktokinázy; 5. deficit triózo-fosfátizomerázy; 6. deficit 

fosfoglycerátkinázy; 7. deficit 2,3-bisfosfoglycerátmutázy; 8. deficit pyruvátkinázy; 9. deficit 

glutatiónperoxidázy; 10. deficit 6-fosfoglukonátdehydrogenázy; 11. deficit adenozíntrifosfatázy; 12. 

deficit glutatiónreduktázy; 13. deficit katalázy; 14. deficit glutatiónsyntetázy; 15. deficit NADH-

methemoglobínreduktázy; 16. deficit NADPH-met-hemoglobínreduktázy; 17. deficit galaktóza-1-

fosfáturidyltransferázy. 

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

Klasifikácia erytrocytových enzymopatií 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Poruchy glykolýzy 

    Deficit hexokinázy 

    Deficit fosfofruktokinázy 

    Deficit fosfoglukomutázy 

    Deficit glukózafosfátizomerázy 

    Deficit pyruvátkinázy 

    Deficit aldolázy 

    Deficit triózofosfátizomerázy 

    Deficit fosfoglycerátkinázy 

    Deficit enolázy 

 Poruchy syntézy glutatiónu 

    Deficit glutatiónreduktázy 

    Deficit glutatiónperoxidázy 

 Poruchy pentózového cyklu 

    Deficit G6PD 

 Poruchy metabolizmu nukleotidov 

    Deficit ATPázy 

    Deficit adenylátkinázy 

    Syndróm ,,vysokej aktivity ATP“ 

    Deficit pyrimidín 5
,
-nukleotidázy 

    Zvýšená aktivita adenozíndeaminázy 

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

Nie všetky erytrocytové enzymopatie vyvolávajú výraznú anémiu; pri niekt. formách vzniká 

hemolytická anémia, v ťaţších prípadoch aplastická kríza, príp. splenomegália. Th. – transfúzia 

erytrocytov, kys. listová, príp. splenektómia. 

Poruchy anaeróbnej glykolýzy 



 

■ Deficit fosfofruktokinázy (PFK) – zriedkavé (1 %) dedičné ochorenie charakterizované chron. 

hemolytickou anémiou a retikulocytózou. PFK je heterotetrameter a má 3 – 5 izoenzýmov – M4, 

M3L, M2L2, ML3 a L4. PFK je za fyziol. okolností rýchlosť glykolýzy limitujúcim enzýmom. Lokus pre 

PFK je na chromozóme 21q22 blízko lokusu pre homocystinúriu. Deficit PFK v Erc opísal prvý 

Waterbury a Frenkel (1972). Niekedy spája s deficitom PFK svaloch; v takomto prípade ide o ťaţké 

atrofie svalov. 

■ Deficit fosfoglukomutázy (PGM) – lokus pre PGM je na chromozóme Xq21 vedľa lokusu pre 

sideroblastickú anémiu a →Aarskogov-Scottov sy. (→syndrómy).  

■ Deficit fosfoglycerátkinázy (PGK) – (výskyt <1 % všetkých enzymopatií Erc) je recesívne dedičná 

choroba viazaná na chromozóm X so substitúciou jednej aminokyseliny v polypeptidovom reťazci 

globínu. U muţov ide o ťaţkú hemolytickú anémiu s krízami a retikulocytózou a miernou mentálnou 

retardáciou, kŕčmi a léziou extrapyramídového systému následkom zníţenej aktivity PKG v Erc aţ 

na 5 – 30 %, ako aj v Lkc. U ţien býva nanajvýš mierna hemolytickýá anémia. V th. je u muţov 

indikovaná splenektómia; u ţien th. nie je obyčajne potrebná. 

■ Deficit glukózafosfátizomerázy (GPI) – lokus pre PGI je na chromozóme 19q1/13. 

■ Deficit hexokinázy (HK) – (výskyt <1 % enzymopatií Erc) AR dedičná hemolytická anémia s 

retikulocytózou, zníţenou aktivitou HK v Erc a Ret na 24 – 60 % normy; známe sú aj prípady 

s familiárnou panmyelopatiou Fanconiho typu. Th.  spočíva v splenektómii. 

■ Deficit pyruvátkinázy (PK) – (výskyt 80 – 90 % všetkých enzymopatií Erc) zapríčiňuje autozómovo 

recesívne dedičné ochorenie s výskytom 1:40 000 pôrodov. Charakterizuje ju zvýšená 

autohemolýza (nemeniaca sa po pridaní glukózy k suspenzii Erc), anémia s makrocytózou a 

výraznou retikulocytózou a ikterom, kt. sa zjavujú uţ v dojčenskom veku. Ide o heterogénnu 

molekulovú poruchu s mnohými variantmi enzýmu, z kt. viaceré vykazujú zníţenú afinitu k substrátu. 

PK v Erc sa syntetizuje ako L-podjednotka s Mr  63 000,  kým  v  pečeni  ako  L-podjednotka  s  Mr 

60 000. Obidva enzýmy kódujú ten istý štruktúrny gén. Existencia 2 druhov PK sa odráţa aj v 

tkanivovošpecifických mRNA; rozdiel medzi nimi je následkom rearangementu al. rozdielneho 

procesovania spoločnej prekurzorovej jadrovej RNA. Lokus génu PK1 sa nachádza na chromozóme 

1q21–q22. 

Homozygoti (častejšie heterozygoti s dvojitou dávkou) majú len 5 – 20 % aktivity normálnych 

hodnôt. Deficit PK v Erc sa spája s deficitom enzýmu v pečeni. Prvé prípady opísal Tanaka a spol. 

(1962), prvé exity v 1. r. ţivota, ak sa nelieči transfúziami a splenektómiou, Bowman a Procopio 

(1963). Gény pre PK majú dva lokusy. PK-1  je  tetramér,  kt.  pozostáva z 2 nerovnakých 

polypeptidov rôznej Mr. Je to alosterický enzým, kt. sa kooperatívne viaţe s fosfoenolpyruvátom a je 

citlivý na fruktóza-1,6-difosfát.  

Klin. obraz – kolíše od ľahkej formy po ťaţké formy hemolytickej anémie vyţadujúcej transfúzie a 

splenektómiu. Môţe sa manifestovať od narodenia po dospelosť a obyčajne sa jej prejavy časom 

zmierňujú. 

Dg. – potvrdzuje sa stanovovaním aktivity PK v Erc (aţ 50 % pokles).  

Zvýšené hodnoty PK v Erc sa zistili pri ,,sy. zvýšeného ATP“, kt. charakterizuje zvýšený obsah ATP 

v Erc a polycytémia – autozómovo dominantne dedičnú poruchu. Anémia je rôzneho stupňa 

závaţnosti v závislosti od alel. Prítomná býva splenomegália a mierna retikulocytóza. Fatálne 

prípady sú zriedkavé.  

Th. spočíva v transfúziách krvi a splenektómii. Špecifická th. nejestvuje. 

■ Deficit triózafosfátizomerázy  (TPI) – (výskyt <1 % všetkých enzymopatií Erc) AR dedičná 

hemolytická anémia ťaţkého stupňa, kt. sa zjavuje uţ v prvých 24 h ţivota a prejavuje sa ikterom, 



 

aktivita TPI v Erc je zníţená na 10 %; deficit TPI sa zisťuje aj v Lkc a svaloch. V Erc sú zvýšené 

hodnoty glycerol-3-fosfátu a dihydroxyacetónfosfátu. Exitus nastáva v prvých 5 r. ţivota na fibriláciu 

komôr al. zlyhanie srdca. Progresívne sa zhoršujú neurol. príznaky (spastickosť, nervosdvalové 

poruchy, demencia). V th. treba zváţiť splenektómiu. 

Poruchy pentózového cyklu 

■ Hereditárny deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD) – podmieňuje hereditárnu 

nesférocytovú hemolytickú anémiu s dedičnosťou viazanou na chromozóm X recesívneho 

charakteru. Lokus génu pre G6PD sa nachádza na Xq28. Ochorenie je rozšírené v okolí 

Stredozemného mora, kde ním trpí vyše 100 miliónov postihnutých jedincov); asi 10 % amerických 

černochov je hemizygotov a asi 20 % černošiek heterozygotiek. Mutáciou zmenený gén je 

lokalizovaný v chromozóme X, úplnú expresiu javia homozygotné ţeny (X,X), ale aj hemizygotní 

muţi (X,Y). Deficit GPD má za následok zníţenú odolnosť voči oxidačnému poškodeniu a 

pôsobeniu voľných radikálov kyslíka.  

G6PD katalyzuje iniciálny stupeň pentózového cyklu, kt. je nevyhnutný pre ochranu Erc proti 

oxidačnému stresu. Jeho zníţená aktivita má za následok hemolytické epizódy pri oxidačnej záťaţi 

rôzneho pôvodu, zriedkavejšie chron. hemolýzu. Niekedy sa prejaví uţ u novorodencov ikterom. 

Aktivita G6PD v Erc je zníţená na 15 – 25 %.  

K variantom patrí anémia so zníţeným obsahom glutatión a niţším pomerom NAD/NADH, najmä 

v starších Erc. Zvýšená býva tvorba methemoglobínu. Prítomná býva zvýšená citlivosť na niekt. 

látky (napr. bôby Vitia faba, rôzne pele, lieky (primachín, fenacetín, sulfónamidy, nitrofurantoíny a i.), 

kt. väčšine ľudí neškodia, ale u určitých jedincov zapríčinia hemolytické príhody. 

Jestvuje viac variantov G6PD s rozdielnou citlivosťou na podanie niekt. liekov a i. látok (napr. v 

potrave), ako aj na infekcie, kt. vyvolávajú hemolytické krízy. K látkam vyvolávajúcim hemolýzu 

patria napr. analgetiká, sulfónamidy a sulfóny, antibiotiká vrátane antimalarík a sulfónamidov 

(furazolidón, chloramfenikol, kys. p-aminosalicylová, nitrofurantoín) a i. látky (napr. naftalén, vitamín 

K, metylénová modrá), poţitie bôbu Vicia faba (favizmus). Rozličné varianty enzýmu sa často 

vyskytujú v afrických, stredomorských a ázijských populáciách, kde na rozšírenie patol. alely 

prispela selekčná výhoda heterozygotov pri infekcii maláriou.  

Od prvého opisu deficitu G6PD a určenia typu jeho dedičnosti viazanej na X-chromozom v 50. 

rokoch, ako aj dôkazu elektroforetických variantov enzýmu na začiatku 60. rokov (Boyer a spol. 

1962) sa ukázal veľký genetický a biochemický význam tohto polymorfizmu. 

Deficit G6PD je príčinou favizmu.  Je to ochorenie, kt. postihuje jedincov citlivých na bôb obyčajný 

(Faba vulgaris, Vicia faba), ale aj na peľ jeho kvetov. Charakterizuje ho náhla hemolytická anémia, 

ikterus, hemoglobinúria a horúčka, kt. sa dostavujú po poţití bôbu al. inhalácii peľu. Ide o variant 

deficitu GPD; nie všetci jedinci s týmto deficitom a citliví na lieky sú citliví aj na bôb. Pp. tu má úlohu 

aj ďalší, azda genetický faktor. Favizmus je príčinou senzitívnosti na primachín a i. hemolytických 

anémií senzitívnych na lieky, anémie a ikteru novorodencov a niekt. nesférocytových hemolytických 

anémií (Beutler a spol. 1968). Bea-consfield a spol. zistili negat. koreláciu medzi výskytom rakoviny 

a frekvenciou deficitu G6PD. Erc sú chránené pred malarickými parazitmi (Plasmodium falciparum). 

Mechanizmus tejto ochrany sa vysvetľuje zvýšenou citlivosťou Erc s deficitom G6PD na pôsobenie 

peroxidu vodíka tvoreného malarickým parazitom. G6PD je totiţ potrebná na regeneráciu NADPH, 

koenzým, dôleţitý pre ochranu proti reparácii oxidačného poškodenia. Za zánik parazita sú 

zodpovedné straty K z Erc a z tela parazita. Bôby Vitia fava obsahujú rôzne látky, kt. zvyšujú 

citlivosť Erc voči oxidanciám. Po ich poţití sa zvyšuje ochrana proti malárii u osôb s heterozygotným 

stavom deficitu G6PD a talasémie. Aj Erc plodu sú zvýšene citlivé voči oxidanciám, a tým 



 

rezistentnejšie voči malárii, podobne ako Erc dospelých jedincov so zvýšeným podielom fetálneho 

HbF. 

Dg. – potvrdzuje stanovenie GPD v Erc.  

Th. – spočíva vo vynechaní inkriminovaných liečiv; špecifická th. nejestvuje. 

Nesférocytárnu m. pp. následkom poruchy syntézy hemu so zvýšenými hodnotami porfobilinogénu a 

kys. 5-aminolevulovej u 2 bratov (7-r. a 14-r.) s hemolytickou m. vzniknutou uţ v 1. r. ţivota opísal 

Tonz a spol. (1961). Nie je tu však vylúčený ani deficit pyruvátkinázy. Väčšina deficitov sa spája s 

nesférocytovou hemolytickou m., miernou splenomegáliou a v niekt. prípadoch s ikterom, kt. sa 

manifestuje v priebehu 24 h po pôrode. Predpokladá sa, ţe všetky tieto deficity majú za následok 

pokles obsahu ATP, a tým skrátenie ţivota Erc. S výnimkou deficitu PK sú deficity glykolytických 

enzýmov zriedkavé.  

Extrakorpuskulárne anémie – ţivotnosť Erc môţu skracovať rozmanité získané faktory: v krvi 

cirkulujúce toxíny, antierytrocytové protilátky, mechanické, tepelné, ionizačné a i. vplyvy. 

Extrakorpuskulárnem. moţno rozdeliť na: 1. m. s prítomnosťou protilátok; 2. m. bez dokázateľných 

protilátok. 

■ Hemolytické anémie s dokázateľnými protilátkami – hemolytickú m. môţu vyvolať protilátky, kt. 

sa utvorili mechanizmom autoimunizácie al. aloimunizácia. 

2.3.1. Autoimunitné hemolytické anémie – AIHA, vznikajú následkom nadviazania →auto-

protilátok na povrch erytrocytov. V prítomnosti komplementu vznikajú komplexy protilátok s Erc, kt. 

sa rýchle vychytávajú makrofágmi sleziny. 

AIHA môţu byť prim. (idiopatická), bez zistiteľnej základnej choroby al. sek. v priebehu rozmanitých 

základných ochorení, ako sú krvné neoplázie (chron. lymfatická leukémia, malígne lymfómy), 

kolagenózy (lupus erythematosus systemicus a i.), solídne nádory, ovariálne cysty, vírusové infekcie 

(pneumónia vyvolaná Mycoplasma pneumoniae, infekčná mononukleóza, infekčná hepatitída), 

syfilis (Treponema pallidum) a ďalšie choroby (napr. ulcerózna kolitída). Ide o následok tvorby 

protilátok proti antigénom vlastných Erc, napr. bielkovinám membrány chybne syntetizovaným al. 

porušeným infekčným agensom, chemikáliou, enzýmami al. odkrytím normálne skrytých 

antigénových miest. Následkom týchto vplyvov sa stáva Erc telu cudzím antigénom, kt. vyvoláva 

protilátky. Ďalším moţným mechanizmom autoimunizácie Erc je vynorenie sa predtým potlačeného 

klonu imunokompetentných buniek, kt. nezískali toleranciu voči vlastným Erc.  

Tvorbu antierytrocytových protilátok vyvoláva aj idiosynkrázia, senzibilizácia organizmu na niekt. 

chemikálie, napr. lieky, kt. sa správajú ako haptény, viaţu sa na bielkovinu príjemcu, čím sa stanú 

úplným antigénom vyvolávajúcim imunitnú reakciu s následnou hemolýzou. Jestvuje veľa liekov 

vyvolávajúcich AIHA, napr. aminofenazón, -metyldopa, fenacetín, chinín, chlórpromazín, INH, 

antibiotiká, (PNC, STM, rifampicín), sulfónamidy a i.  

Antierytrocytové protilátky môţu byť aglutiníny al. hemolyzíny. Podľa teploty, pri kt. sú protilátky 

aktívne, rozlišujú sa tepelné protilátky (viaţu sa na Erc pri telovej teplote 37 °C) a chladové protilátky 

viaţuce sa na Erc pri teplote < 37 °C. Tepelné protilátky sú imunoglobulíny s Mr asi 160 000 IgG). 

Následkom ,,obalenia“ Erc imunoglobulínmi a komplementom, najmä C3 nastáva senzibilizácia Erc. 

Imunoglubulíny tu pôsobia ako protilátky proti vlastným Erc, kt. sa vychytávajú a deštruujú 

makrofágmi, najmä v slezine. Chladové protilátky sú makroglobulíny IgM), kt. sa pri normálnej 

teplote tela neviaţu na Erc, dajú sa však dokázať voľné v sére. Protilátky proti IgG sa dokazujú 

pomocou Coombsovho antiglobulínového testu. Na to sa pouţíva antiglobulínové sérum (obvykle 

králičie). Ak sú Erc pacienta obalené antierytrocytovou protilátkou in vivo, antiglobulínové sérum ich 

aglutinuje in vitro (tzv. priamy antiglobulínový Coombsov test). Voľné protilátky v sére ešte 

nenadvia-zané na Erc sa dokáţu nepriamym Coombsovým testom: kompatibilné Erc zdravej osoby 



 

sa nechajú inkubovať v sére pacienta; ak sú vo vyšetrovanom sére pacienta antierytrocytové 

protilátky typu IgG, pri inkubácii sa nadviaţu na Erc a po pridaní Coombsovho séra nastáva 

aglutinácia Erc antiglobulínovými protilátkami. 

Autoimunitná hemolytická anémia s tepelnými protilátkami bývajú častejšie (80 %); príkla-dom je 

lupus erythematodes systemicus. Príkladom autoimunitnej hemolytickej anémie s chladovými 

protilátkami je anémia pri vírusovej pneumónii. Veľmi zriedkavé sú anémie s bifázickými 

protilátkami, napr. u detí, pri intravazálnej hemolýze. 

Akút. AIHA sa vyskytuje najmä u detí a je takmer vţdy idopatická, len veľmi zriedka sa zistí jej 

príčina, napr. vírusová pneumónia, infekčná mononukleóza. Máva zdlhavý začiatok s prudko sa 

vyvíjajúcou anémiou, ţltačkou, vyčerpanosťou a i. celkovými príznakmi. Prítomná býva 

splenomegália, hemoglobinúria, niekedy oligúria. Hemolýza po niekoľkých d spontánne ustúpi. 

Chron. AIHA býva idiopatická (50 %) al. sek. (napr. pri mykoplazmových infekciách, malígnych 

nádoroch, iných autoimunitných ochoreniach). Začiatok ochorenia je obyčajne nenápadný s 

postupujúcou anemizáciou. Priebeh choroby je zdlhavý s občasnými exacerbáciami a remisiami. 

Výrazná býva splenomegália. Pri sekundárnych formách formách sú v popredí príznaky základného 

ochorenia. V krvnom obraze je anémia s výraznou retikulocytózou, ojedinelými erytroblastmi a 

sférocytmi. V sére sú zvýšené hodnoty nekonjugovaného bilirubínu, zrýchlená je sedimentácia 

krviniek a priamy Coombsov test je pozit. niekedy sa zisťuje trombocytopénia s purpurou (Evansov 

sy.). Na prítomnosť chladových protilátok môţe upozorniť autoaglutinácia v krvných vzorkách s 

klamne zrýchlenou sedimentáciou a problémami pri počítané krviniek. 

Dg. – smerodajný je dôkaz antierytrocytových protilátok. Krv na vyšetrenie chladových protilátok sa 

má odoberať a zasielať za tepla; tepelné autoprotilátky sa odosielajú na vyšetrenie v ochladenej 

krvi.  

Dfdg. – treba odlíšiť hereditárnu sférocytózu a útlmovú anémiu. 

Th. – akút. AIHA vyţaduje pokoj na posteli, zvyčajne sa upraví aj spontánne. Pri závaţnejšom 

priebehu sa podávajú kortikoidy, pri absol. al. vitálnej indikácii transfúzia Erc. Pri chron. priebehu sa 

osvedčujú kortikoidy.  

Pri AIHA s tepelnými protilátkami je pacient ohrozený náhlou hemolytickou krízou. Častejšie krízy 

môţu pacienta invalidizovať. V th. sa osvedčujú kortikosteroidy – prednizón v dávke 1 – 1,5 mg/kg/d 

per os, kt. sa v prípade priaznivého účinku podáva 1 – 3 mes.; potom sa dávky zniţujú. Klin. úprava 

sa dostavuje do 2 týţd.; (stúpa Hct a zvýši sa počet retikulocytov). Priamy antiglobulínový test 

(Coombsov test) ostáva pozit., aj keď jeho hodnoty mierne klesajú; nepriamy antiglobulínový test sa 

stáva negat. Ak sa úprava nedostaví ani po 3 týţd. pokladá sa th. za neúčinnú. 

Ak ochorenie vyţaduje dlhodobé podávanie kortikoidov, najmä však v prípade ich záváţnej-ších 

neţiaducich účinkov (náchylnosť na infekcie, osteoporóza, myopatia, gastritída, peptický vred, 

emočná labilita, exacerbácia cukrovky a hypertenzia), indikuje sa splenektómia. Splenektómia sa 

vykonáva, len ak je slezina skutočne aktívna vo vychytávaní Erc, o čom sa moţno presvedčiť 

meraním rádioaktivity nad ňou po podaní Erc označených 
51

Cr. Po nej nastáva úprava asi v 50 – 75 

% pacientov. Splenektomovaní pacienti, najmä deti, sú však náchylní na fulminantnú bakteriémiu, 

vyvolanú obyčajne Streptococcus pneumoniae al. H. influenzae. Niekedy sa dostavuje 

postspelenektomická trombocytóza spojená s hemoragickými al. tromboembolickými príhodami. 

Ak zlyhá kortikoterapia i splenektómia (al. ak je splenektómia kontraindikovaná) indikovaná sú 

imunosupresíva. Po azatiopríne (100 – 150 mg/d) al. cyklofosfamide (50 – 100 mg/d) sa pozoruje 

priaznivý účinok asi 50 % prípadov, a to do 2 týţd.; ak sa účinok nedostaví do 4 týţd., zvyšuje sa 

dávka na ďalšie 2 týţd. Neţiaduce účinky zahrňujú poruchy GIT, hemoragická cystitída (pri 

cyklofosfamide) a útlm kostnej drene, kt. sa prejaví leukopéniou. 



 

Okrem uvedených liekov sa podávajú androgény (danazol v dávke 600 – 800 mg/d); pochybný a 

nanajvýš krátkodobý účinok majú vysoké dávky imunoglobulínu i. v. 

Transfúzie sa podávajú pri ţivot ohrozujúcich stavoch (progresívna, ťaţká anémia, kardiálna 

insuficiencia, neurologické príznaky – letargia, slabosť, somnolencia, zmätenosť, kóma. Zloţité je 

testovanie kompatibility krvi následkom skríţenej reaktivity pacientových autoprotilátok so všetkými 

druhmi Erc. Preto sa pouţívajú na testovanie metódy absorpcie autoprotilátok zo séra, kt. sa potom 

testujú na prítomnosť aloprotilátok. 

AIHA s chladovými protilátkami má obyčajne ľahší priebeh, no v chladnom počasí môţe strpčovať 

ţivot nepríjmenými akroparestéziami. Preto sa neodporúča práca v chlade a s vodou; stav môţe 

zhoršovať aj väčšia telesná námaha. V ťaţkých prípadoch sa odporúča podávať chlorambucil (4 

mg/d). Z vedľajších účinkov sú v popredí poruchy GIT a útlm kostnej drene. 

2.3.2. Pri liekových autoimunitných málokrvnostiach treba predovšetkým prerušiť podávanie 

inkriminovaných liekov. Pri HA vyvolaných tepelnými protilátkami sa osvedčujú kortikosteroidy – 

prednizón v dávke 1 – 1,5 mg/kg/d per os, kt. sa v prípade priaznivého účinku podáva 1 – 3 mes.; 

potom sa dávky zniţujú. Klin. úprava sa dostavuje do 2 týţd.; (stúpa Hct a zvýši sa počet 

retikulocytov). 

K autoimunitným hemolytickým m. patrí aj →paroxyzmálna chladová hemoglobinúria a 

→paroxyzmálna nočná hemoglobinúria.  

Aloimunitné hemolytické anémie – vznikajú aloimunizáciou pri inkompatibilite medzi krvnými 

skupinami matky a plodu (hemolytická choroba novorodencov) al. medzi darcu a príjemcu 

(posttransfúzne hemolytické reakcie). 

• Hemolytická choroba novorodencov →málokrvnosti v detskom veku. 

• Posttransfúzne hemolytické reakcie – vznikajú na podklade aloimunuzácie príjemcu po podaní 

skupinovo nesúhlasnej transfúzie krvi. Klin. sa prejavia prudkými bolesťami na prsiach, v chrbte, 

dýchavičnosťou, nepokojom, horúčkou s triaškou, vracaním, hypotenziou aţ šokovým stavom, 

ţltačkou, zlyhaním obličiek, krvácaním (sy. diseminovanej intravaskulárnej koagulácie). Sérum má 

ruţové sfarbenie, pozit. je antiglobulínový test, v sére sa zvyšujú sérové hodnoty Bi, moč je sfarbený 

do červena (oxyheloglobín); →transfúzia krvi. 

■ Hemolytické anémie bez dokázateľných protilátok – hemolýzu môţu vyvolať rozmanité fyz. 

vplyvy (mechanické, termické vplyvy, ionizujúce ţiarenie a i.), chem. škodliviny (rozličné org. látky, 

ako fenol, benzín, sulfónamidy, mykotoxíny, saponáty, napr. pri umelých potratoch; stupeň 

hemolýzy závisí od veľkosti ich dávky. Priamo toxicko-hemolytický účinok majú jedy niekt. hadov, 

pavúkov a včiel, z rastlín huby (Amanita phaloides). Hemolýzu vyvolávajú rôzne mikróby, ako je 

hemolytický streptokok, Clostridium welchii, Bartonella bacilliformis, malarické plazmódiá, 

Toxoplasma gondii, leišmanie a i.  

2.3.3. Mikroangiopatické hemolytické málokrvnosť – charakterizujú zvýšené hodnoty voľného 

Hb v plazme a nález fragmentovaných Erc v krvnom roztere. Samostatným sy. je hemolyticko-

uremický sy., kt. sa prejavuje ako akút. nefropatia u dojčiat a malých detí, trombocytopenickou 

purpurou u dospelých (Moschkowitzovej choroba) a terminálnym štádiom malígnych hypertenzií, 

ako aj pri eklampsii. 

2.3.4. Potraumatické hemolytické málokrvnosť – fragmentované Erc sa zisťujú pri diseminovanej 

karcinomatóze, polyarteritis nodosa, rejekcii transplantovanej obličky, po niekt. kardiochir. výkonoch 

a pri tzv. pochodovej hemoglobinúrii. Fragmentácia a hemolýza je pp. následkom mechanickej 

traumatizácie erytrocytov (umelé srdcové chlopne, mimotelový obeh a i.), ako aj traumatizácie 

erytrocytov arteriolách s poškodeným endotelom; následkom aktivácie intravaskulárneho zráţania, 



 

tvorby fibrínových vláken, na kt. naráţajú Erc pod vyšším tlakom pri hyperkinetickej cirkulácii. O 

prognóze stavu rozhoduje obličkové ochorenie, kt. je zvyčajne progredujúce a končí sa fatálne. 

Th. – zameriava sa na základné ochorenie. Hemolýzu a fragmentáciu Erc priaznivo ovplyvňuje 

podávanie heparínu, kt. zníţi intravaskulárnu koaguláciu v poškodených arteriolách. V niekt. 

prípadoch sa stav zlepší po splenektómii al. po podávaní veľkých dávok kortikoidov, aplikácii 

čerstvej zmrazenej plazmy a intenzívnej plazmaferéze. Pri hemolytickej a. po kardiochir. výkone 

treba reoperáciou odstrániť príčinu traumatizácie (napr. trhlinu v chlopni). Pochodová 

hemoglobinúria je benígna, preventívne sa treba vyhýbať dlhým pochodom a behom na tvrdej 

dráhe.  

Málokrvnosť v detskom veku – majú svoje osobitosti. U novorodencov sú najčastejšiou príčinou 

hemolytická choroba novorodencov, vrodené hemolytické m., krvné straty, fetomaternálna a feto-

fetálna transfúzia, vrodené poruchy krvotvorby a i. M. môţe mať črty sideropenickej, makrocytovej, 

posthemoragickej, príp. →hemolytickej anémie. M. z nedostatku Fe môţu mať za následok poruchy 

kognitívneho vývoja, správania, retardáciu rastu a zvýšenú vnímavosť na infekcie.  

U nezrelých novorodencov býva m. následkom viacerých príčin: 1. deficit Fe vyvolaný najmä 

skrátením gestácie (zásoby Fe v plode vznikajú aktívnym transplacentárnym transportom Fe 

v posledných týţd. gravidity); deficit Fe môţe potencovať nutričný stav a zásoby Fe matky; 2. deficit 

kys. listovej a pyridoxínu z príčin uvedených v bode 1; 3. opakované odbery krvi na vyšetrenie 

počas monitorovania na jednotke intenzívnej starostlivosti (včasná ,,posthemora-gická“ anémia); 4. 

korpuskulárne faktory – Erc novorodenca má aţ o 21 % väčší objem a o 13 % väčšiu plochu, líši sa 

všal najmä metabolizmom: väčší podiel plodového hemoglobínu (Hb F) s vyššou afinitou ku kyslíku 

podmieňuje sklon k tvorbe superoxidu a methemoglobínu; vznikajúce hemichróny sa môţu prejaviť 

Heinzovými telieskami (denaturovaný Hb). Napriek aktívnej glykolýze býva zníţená aktivita 

antioxidačných enzýmov – superoxidismutázy (SOD) a glutatiónreduktázy (GR), takţe nie sú 

schopné udrţiavať glutatión v redukovanej forme a zabrániť tvorbe vysokotoxických hydroxylových 

radikálov. Nadmerný prívod Fe (fortifikované mlieko, prípravky Fe) môţu ešte viac vystupňovať 

tvorbu hydroxylových radikálov, kt. pôsobia na Erc ako hyperoxický stres a vyvolávajú denaturáciu 

Hb (Heinzove telieska) a peroxidáciu lipidov membrány Erc. Peroxidáciu lipidov zhoršuje deficit 

vitamínu E a A, ako aj osobitné zloţenie membrány Erc, zvýšene náchylných na oxidáciu a 

denaturáciu so vznikom malonyldialdehydu. Následkom pôsobenia týchto faktorov je zvýšená 

hemolýza, skrátenie času preţívania Erc. M. novorodencov charakterizuje hypoplázia kostnej drene 

so zníţenou erytropoézou a retikulocytopéniou. Zníţená býva koncentrácia erytropoetínu v krvi, a to 

pp. následkom nezrelosti ,,senzorov“ jeho tvorby al. oneskoreného prepojenia jeho sekrécie z 

pečene do obličiek. 

Th. – sa zameriava na prevenciu nedostatku vitamínov a biogénnych prvkov zúčastňujúcich sa na 

erytropoéze (správna výţiva gravidnej ţeny, príp. suplementácia Fe, kys. listovej, vitamínu E, príp. 

selénu (Materna
®
, Pregnavit

®
). Th. sa riadi príslušným deficitom, má byť však komplexná a 

dlhodobá. Pri hypochrómii a mikrocytóze, resp. anamnéze svedčiacej o deficite sa hradí deficit Fe, 

pri makrocytóze a hypotónii sa podáva kys. listová, v prípade mikrocytózy s normálnou 

koncentráciou Fe v sére (aktivácia syntázy kys. 5-aminolevulovej) pyridoxín. 

Zásadný obrat v th. znamená zavedenie erytropoteínu. Zniţuje potrebu transfúzií, a z nich 

vyplývajúcich rizík (prenos vírusov, imunizácia). Indikácie na podanie erytropoetínu (napr. Eprex
®
 

amp. Cilag à 1000 j.) sú: 1. nezrelí novorodenci s pôrodnou hmotnosťou < 1500 g, resp. gestačným 

vekom < 32. týţd., u kt. sú v 4. týţd. od narodenia hodnoty Hb < 135 g/l; 2. novorodenci s príznakmi 

regeneratívnej m. s hodnota Hb < 110 g/l; 3. hyporegeneratívne m. dojčiat po m. haemolyticus 

neonatorum. Podáva sa 150 j./kg hmotnosti 2-krát týţd., a to podobne ako inzulín. Z neţiaducich 

účinkov sa uvádza sporadický pokles granulocytov. Osobitne účinná je táto th. u nezrelých detí < 



 

1200 g pôrodnej hmotnosti, resp. < 32. týţd. gestačného veku (kt. si inak vyţaduje aţ v 85 % 

transfúzie Erc), ako aj deti s perzistujúcou m. po sérologickom konflikte, a. s retikulocytopéniou, 

resp. hypopláziou kostnej drene. Počas th. treba kontrolovať sérovú koncentráciu Fe, kt. môţe 

prudko klesnúť následkom jeho rýchleho zabudovania do Erc. 

Sideropenické málokrvnosti v detskom veku  – autozómovo dominantne dedičnú formu vrodenej 

sideropenické m. opísal Buchanan a Sheehan (1981). Išlo o 2 bratov a jednu sestru s mikrocytovou 

anémiou bez zníţeného prívodu Fe a bez krvných strát. M. neodpovedala na perorálnu th. Fe a po 

podaní Fe per os sa zistila jeho malabsorpcia. Po i. m. podaní Fe-dextránu sa dostavovala len 

čiastočná úprava m. Za príčinu m. sa pokladá dedičná generalizovaná porucha vychytávania Fe 

bunkami v dôsledku poruchy receptoru pre transferín, kt. gén je lokalizovaný na chromozome 3. 

Autozómovo recesívnu formu dedičnej mikrocytovej hypochromnej m. zistil uţ r. 1964 Nash a spol. 

na experimentálnych myšiach mk-mk. 

M. novorodencov a dojčiat – vzniká v dôsledku mimoriadnych nárokov prudko rastúceho org. na 

ţelezo a ich neadekvátnej dodávky: zásoby Fe u novorodenca (500 – 600 mg) vystačujú na prvých 

4 – 6 mes. ţivota. Menšie zásoby má predčasne narodený novorodenec al. dieťa anemickej matky. 

V 2. polroku uţ dieťa úplne závisí od príjmu Fe potravou. Obsah Fe v materskom mlieku je 

minimálny (0,2 – 1,3 mg Fe) a ešte menej ţeleza je v kravskom a koziom mlieku. Materské mlieko 

obsahuje aj laktoferín a neobsahuje niekt. inhibičné faktory obmedzujúce vstrebávanie Fe 

nachádzajúce sa v kravskom mlieku. Vzniku m. moţno predísť včasným podávaním zeleniny, 

vajíčok a mäsa. K vzniku m. môţe prispieť infekcia, črevné ochorenia s malabsorpciou Fe, 

hemolýza, krvácanie ap. 

Th. – spočíva okrem diétnych úprav v substitúcii Fe vo forme kv., napr. chloridu ţeleznatého a 

fumarátu ţeleznatého 2 – 4-krát/d po jedle. V ľahších prípadoch trvá th. 6 – 8 týţd., pri ťaţších 

formách 3 – 5 mes. Zvyčajne sa v nej pokračuje po úprave KO ešte min. 4 týţd. pre nevyhnutnosť 

doplnenia zásob Fe v tele. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Referenčné hodnoty Hb u novorodencov (g/l) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
      1. d               7. d           1. mes.         6. mes.              1. r.      > 5. r.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
140 – 240      130 – 230      110 – 170      105 – 145      110 – 150      125 – 150 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vo veku > 6 r. ide najmä o nutričné faktory s nedostatkom Fe a kys. listovej, chron. infekcie, 

malignity ap.  

M. u dospievajúcich dievčat – sú následkom zvýšených nárokov rastúceho organizmu na Fe, ako aj 

zvýšených strát Fe po menarché, príp. nesprávnej výţivy (prevaha sacharidov a mlieka, málo 

mäsitých jedál). Chloróza (obsol. názov od zelenkastej farby koţe) sa pokladá za následok 

nedostatočnej výţivy; dnes je u nás skoro neznáma. 

Aloimunizáciou matky krvinkami plodu s odlišným skupinovými vlastnosťami vzniká hemolytická 

choroba novorodencov; →erythroblastosis foetalis.  

Novorodenecká hyperregeneratívna málokrvnosť – anaemia splenica congenita (Ecklin 1919) je 

benígna normoblasticko-myeloblasticko-hyperregeneratívna novorodenecká anémia bez prejavov 

hemolýzy, pp. následkom pôsobenia nepravidelných antierytrocytový protilátok; pôvodná domnienka 

o poškodení kostnej drene diaplacentárne preniknutými toxínmi ani o hypoxii následkom chybného 

vývoja placenty sa nepotvrdila. Prítomné bývajú loţiská extramedulárnej hemopoézy. 

Klin. sa prejavuje uţ prvé d po narodení miernou erytroblastózou, polychromáziou, poikilocy-tózou, 

bazofilným bodkovaním erytrocytov, zmnoţením retikulocytov, leukocytózou s posu-nom naľavo, 



 

zmnoţením trombocytov v periférnej krvi, hepatosplenomegáliou, bez hemolýzy a normálnym 

priebehom novorodeneckého ikteru. 

Dfdg. – hemolytické anémie novorodencov vyvolané pravidelnými a nepravidelnými protilát-kami 

proti krvným skupinám (erytroblastóza), novorodenecká sepsa. 

Kongenitálna hypoplastická málokrvnosť – syn. Diamondov-Blackfanov sy.; →syndrómy. 

Sy. Fanconiho málokrvnosti →Fanconiho anémia 

Kongenitálna dyzerytropoetická málokrvnosť (KDM) – predstavuje skupinu zriedkavých familiár-

ne sa vyskytujúcich, refraktérnych m. charakterizovaných inefektívnou erytropoézou (hyperplázia 

kostnej drene a normálny al. len mierne zvýšený absolútny počet retikulocytov), prítomnosťou 

mnohojadrových Erc (erytroblastov) a sek. siderózou. 

Rozoznávajú sa 3 typy KDM: typ I, pri kt. sú skoro všetky jadrové Erc abnormálne, s dvojitý-mi 

jadrami al. úplne rozdelenými segmentami jadier; medzi pármi normoblastov sa zisťujú 

medzijadrové chromatínové mostíky, často sú prítomné megaloblasty.  

Typ II (hereditárna erytroblastická multinuklearita s pozitivitou acidifikovaným sérum – HEMPAS) sa 

vyznačuje prezrelými polychromatofilnými al. ortochromatickými erytroidnými bunkami s 2 – 7 

normálnymi jadrami. Okyslenie séra vyvoláva hemolýzu Erc následkom prítomnosti protilátok IgM. 

Uţ 30 % normálneho séra obsahuje dostatok protilátok na vyvolanie lýzy Erc pacienta. Testovacie 

séra s takouto vlastnosťou sa uskladňujú v malých alikvótoch v mrazničke. Sacharóza hemolýzu 

nevyvoláva. 

Typ III je autozómovo dominantne dedičný typ, opísaný prvýkrát Wolffom a Van Hofem (1951) u 

matky a všetkých 3 detí. Charakterizuje ju mierna anémia, makrocytóza v periférnej krvi a obrovské 

bazofilným bodkovaním. Okrem toho sa opísali dve recesívne dedičné formy kongenitálnej anémií s 

erytroblastickou mnohojadrovosťou. Od KDM I sa líši lipidovým zloţením erytrocytov. 

Th. – opakované transfúzie. Prognóza je zlá. 

malomocenstvo →lepra. 

malónaldehyd – syn. propándiál, aldehyd kys. malónovej, MDA. Vzniká v tele pri →lipoperoxidácii. 

Pouţíva sa ako jej indikátor: 
 
   O                     O 
     \\                  // 
      C – CH2 – C 
     /                    \ 
  H                      H        Malónaldehyd 

malónan – malonát soľ (Sal malonicum) al. anión kys. malónovej. 

malonát →malónan. 

malonyl – zvyšok (acyl) kys. malónovej –CO–CH2–CO–. 

malonylmočovina →kyselina barbiturová. 

malotilát – 1,3-ditiol-2-ylienpropándiol, C12H16O4S2, Mr 288,38; hepatoprotektívum (NKK 105
®
, 

Hepation
®
, Kantec

®
). 

Malotilát 

 

 



 

Malpighi, Marcello – (1628 – 1694) tal. anatóm pochádzajúci z Bologne. Od r. 1646 študoval med. a 

filozofiu v rodisku. Anatómiu študoval u B. Massariho, kt. vo svojom dome uskutočňoval pitvy 

ľudskej mŕtvoly a vivisekcie zvierat. R. 1656 bol vymenovaný za prof. teoretickej med. na univerzite 

v Pise. R. 1659 sa vrátil do Bologne a medzitým prednášal v Messine. R. 1669 sa stal členom Royal 

Society pre prírodné vedy v Londýne a od r. 1691 pôsobil ako osobný lekár pápeţa Innocenta XII v 

Ríme. Je zakladateľom mikroskopickej anatómie. Objavom siete kapilár v pľúcach ţaby r. 1661 a 

krviniek dovŕšil učenie Williama Harveya o krvnom obehu. Jeho hlavným dielom sú dva krátke listy, 

kt. poslal prírodovedcovi G. A. Borellimu do Pisy. Sú v nich opisy stavby pľúc, sleziny, obličiek, 

mozgu, nervov, ţliaz, sietnice oka a orgánov hmatu. Neskôr sa zaoberal dejinami vývoja a 

mikroskopickou anatómiou rastlín. Jeho meno majú tzv. Malpighiho telieska (glomeruly) a 

Malpighiho zárodočná vrstva koţe. K jeho ţiakom patril A. M. Valsalva. 

Malpighiho mechúriky – [Malpighi, Marcello, 1628 – 1694, tal. anatóm] alveoli pulmonales. 

Malpighiho telieska – [Malpighi, Marcello, 1628 – 1694, tal. anatóm] 1. corpuscula renalia 

pozostávajúce z Bowmanovej kapsuly a do nej vnoreného kĺbka kapilár (glomerulu); v nich sa tvorí 

prim. moč; 2. slezinové uzlíky, folikuly, guľovité zhluky lymfocytov v slezine. 

Malpighiho vrstva – [Malpighi, Marcello, 1628 – 1694, tal. anatóm] stratum germinativum 

epidermidis. 

malpositio, onis, f. – [mal- + l. positio poloha] odchýlna, nenormálna poloha, uloţenie orgá-nov; napr. 

hyperaldukčný sy. 

malrotácia – [malrotatio] odchýlna, nenormálna rotácia čreva počas embryonálneho vývoja. Podľa 

Groba sa rozlišuje: 1. nonrotácia (90° rotácia, vynechanie 2. a 3. 

rotácie); 2. m. I (180° rotácia, vynechanie 3. rotácie); 3. m. II 

(obrátená 2. rotácia s pravidelnou al. chybou 3. rotáciou). Klin. sa 

m. prejavuje recidivujúcimi bolesťami brucha zjavujúcimi sa v 

ranom detstve, subileóznymi stavmi v dôsledku volvulu. Th. 

spočíva v operačnom uvoľnení zras- tov a fixácii čreva v anat. 

polohe. 

Malrotácia. 1 – nonrotatio; 2 – malrotácia I; 3 – malrotácia II  

malrotatio, onis, f. – [l. rotatio krútenie] →malrotácia. 

MALT – skr. angl. mucosa, associated lymphoid tissue lymfoidné tkanivo asociované so sliznicami, 

difúzne zhluky (napr. v stene bronchov) al. organizované uzlovité nahromadenia lymfatických buniek 

so zárodočnými jadrami (napr. v tonzilách, ako Peyerove plaky v ileu) lokalizované v sliznici, v kt. sa 

lymfocyty špecificky senzibilizujú voči antigénom a tvorí sa sekrečný IgA. 

maltáza – disacharidáza, enzým štiepiaci veku. V prenatálnej dg. moţno vyuţiť cytogenetický dôkaz 

hypersenzitívnosti amniových a trofoblastových buniek na diepoxybután a dôkaz anomálií v oblasti 

radiálneho lúča pomocou sonografie. 

malthuziánstvo – [Malthus, T. R., 1766 – 1834, angl. kňaz] demografická, ekonomická a so-

ciologická teória o populačnom vývoji. Vo svojej práci Esej o populačnom zákone vychádza Malthus 

v duchu biologizmu z predpokladu, ţe zákl. faktory spoločenského ţivota sú biol. nevyhnutnosť jesť 

a pohlavná vášeň, silnejšia ako schopnosť ľudí zaopatrovať si potravu. Počet obyvateľstva sa podľa 

neho zvyšuje geometrickým radom, kým existenčné prostriedky len aritmetickým radom. 

Zaostávanie výroby potravín za populačným prírastkom chápal M. ako univerzálny zákon, kt. oprel o 

údaje z rôznych krajín a období. Pôsobenie tohto zákona znemoţňuje zdokonalenie spoločnosti a 

viedlo by k absol. preľudneniu a hromadnej smrti hladom, keby ho nezmierňovali prekáţky 

zvyšujúce úmrtnosť al. zniţujúce pôrodnosť. Pozit. (represívnymi, ale prirodzenými) prekáţkami sú 



 

choroby, vojny a i. pohromy. Ako o mnoho menšie zlo však M. odporúčal ,,preventívne“ prekáţky, t. 

j. sexuálnu zdrţanlivosť mimo manţelstva a odklad uzavretia sobáša do času, keď moţno uţiviť 

svoje deti (moral restraint). Prispôsobovanie pôrodnosti neobmedzeným zdrojom ţivotbytia 

pomocou antikoncepcie al. potratov neprichádzalo pre Malthusa do úvahy z náboţenských dôvodov. 

Nepredpokladal ani náleţité zvýšenie poľnohospodárskej výroby, lebo rátal s klesajúcou úrodnosťou 

pôdy, a domnieval sa, ţe keby takýto vzostup nastal, viedlo by to k populačnému nárastu, kt. by 

jeho prínos presiahol. Malthus teda do istej miery uznával závislosť rastu obyvateľstva od úrovne 

práce a ţivota v krajine. M. bol reakciou na začiatky priemyslovej revolúcie v Anglicku. Ovplyvnil H. 

Spencera, M. Webera, A. Webera, E. A. Rossa, P. A. Sorokina, ba aj Ch. R. Darwina, tvorcu biol. 

teórie boja o ţivot a prirodzeného výberu. Z m. vychádza aj teória optima obyvateľstva H. Browna, J. 

Bonnera, tvrdenia H. Taylora a P. Ehrlicha o raste obyvateľstva ako jedinej príčine ekologickej krízy 

a i. V Nemecku sa prijali dokonca zákony zvyšujúce najniţší prípustný vek na uzavretie manţelstva. 

M. pokladal za príčinu biedy nadmernú plodnosť chudoby, podmienenú jej ľahkomyseľnosťou. Ako 

stúpenec liberalizmu odmietal jej sociálnu podporu štátom. M. narazil na odpor socialistov, 

hľadajúcich pôvod chudoby v kaptialistickej ekonomike. Malthusa kritizoval napr. K. Marx, ale aj 

viacerí sociológovia (A. Coste, E. Sombart, F. Oppenheimer). M. spochybnil sám spoločenský vývoj: 

obyvateľstvo priemyslovo vyspelých krajín sa nezväčšovalo geometrickým radom, poklesla tam 

pôrodnosť i úmrtnosť, význam mala aj emigrácia, vďaka technickému pokroku sa zvyšovala 

produktivita poľnohospodárstva i moţnosti dovozu potravín a vzostup ţivotného štandardu 

dokazoval, ţe dodávky prostriedkov na ţivot rastú rýchlejšie ako populácia. 

Ako neomalthuziánstvo sa označovali  snahy regulovať  pôrodnosť  pomocou  antikoncepcie (i v 

manţelstve) a príslušného zákonodarstva. Neskôr sa ním chápal variant maltuzianstva, kt. viac 

zdôrazňoval sociálne faktory reprodukcie obyvateľstva, ale v praxi naďalej kládol na prvé miesto 

biol. determinanty.  

maltol – syn. kys. larixinová, 3-hydroxy-2-mety-4-pyrón; 3-hydroxy-2-metyl-4H-pyran-4-ón, C6H6O3, Mr 

126,11; látka nachádzajúca sa v kôre stromu Larix decidua Mill., aromatikum, nachádza 

sa v ihličí a vzniká aj pri rozkladnej destilácii celulózy a pri výrobe sladu; dodáva vôňu 

čerstvého pečiva (Palatone
®
, Veltol

®
). 

Maltol 

maltosum, i, n. – maltóza, sladový cukor.  

maltosuria, ae, f. – [maltosum + g. úron moč] →maltozúria. 

maltotrióza – trióza, kt. vzniká hydrolýzou škrobu.  

maltóza – [maltosum] sladový cukor, syn. maltobióza; 4-O--D-glukopyranozyl-D-glukóza, C12H22O11, 

Mr 342,31, redukujúci disacharid, kt. sa skladá z 2 molekúl glukózy.  

Maltóza 

 

 

Jeden zvyšok glukózy (glukozyl) je viazaný na C4 druhej molekuly glukózy tak, ţe poloacetálová 

hydroxyskupina tejto molekuly zostáva voľná. Nachádza sa v slade. Tvorí bezfarebné kryštáliky 

sladkej chuti, rozp. vo vode. Jej rozt. sú pravotočivé, kvasia. M. vzniká hydrolýzou škrobu al. 

glykogénu. Monohydrát m. sa dá získať enzýmovou degradáciou škrobu účinkom -amylázy 

(diastázy), kt. je prítomná v slinách, pankreatickej šťave a v klíčiacich obilných zrnkách.  
 
         n          diastáza     n 
(C6H10O5)n + –– H2O  –––––→ ––  C12H22O11 
         2              2 



 

   škrob         maltóza 

Keď sa uskutoční tento proces (,,scukornatenie škrobu“), maltáza z kvasiniek štiepi m. na 2 molekuly 

glukózy 
 
     maltáza 
C12H22O11 + H2O ––––––→ 2 C6H12O6 

Z glykogénu vzniká čiastočnou hydrolýzou kyselinami al. enzýmovo m., izolmaltóza (-D-

glukopyranozyl-(1→6)-D-glukopyranózu) a maltotriózu. M. sa pouţíva ako nutritívum, paranterálny 

suplement cukru u diabetikov, sladidlo, pri príprave potravy včiel a kultivačných pôd. 

maltská horúčka – brucelóza. 

malum, i, n. – zlo, nešťastie, bolesť, utrpenie; choroba. 

Malum perforans pedis – hlboké vredy, najmä na päte a bruškách palcov pri tabes dorsalis, 

diabetes mellitus. 

Malum Potti – [Pott, Percivall sir, 1714 – 1788, londýnsky chirurg] spondylitis tuberculosa, gibus. 

Malum senile – deformujúci zápal kĺbov; →arthritis deformans. 

Malum suboccipitale rheumaticum – reumatické ochorenie krčných stavcov. 

Malum suboccipitale vertebrae (Rusti) – tbc postihnutie nosiča a čapovca. 

Malum venereum – venerická, pohlavná choroba, syfilis. 

maltozúria – [maltosuria] prítomnosť maltózy v moči. 

malus, a, um – zlý. 

Malva – slez. 

Malva mauritiana L. (Malvaceae ) – slez maurský. 

Malva neglecta Wallr. (Malvaceae) – slez nebadaný. Má poliehavú byľ a menšie listy ako slez 

lesný.  

Malva sylvestris L. (Malvaceae) – slez lesný. Dvojročná aţ trváca bylina vysoká aţ 1 m. Listy sú 

dlanitolaločnaté, zamatovo ochlpnené. Kvety v pazuchách listov 

bledoruţové, kvitne v júni–septembri. Dozrievajú na peniaţtekovitú toboľku 

(ľudovo zvaný chlebíček). Pouţíva sa droga sekaná. Je bez zápachu, má 

slizovitú chuť. Hlavnou obsahovou látkou je membrá-nový sliz (~ 8 %), 

zloţený z arabinózy, glukózy a galaktózy, ramnozy a kys. glukurónovej. 

Ďalej sa v nej vyskytujú triesloviny. Droga kvety (Flos malvae) obsahuje 

membránový sliz (aţ 20 %), triesloviny, antokyánové farbivo malvidín. V 

listoch (Folium malvae) sa nachádza sliz, triesloviny, org. kys. vrátane 

askorbovej a i. Pouţíva sa aj vňať (Herba malvae). Má vlastnosti 

mucilaginóza, emoliensu, antiflogistika, protektíva a mierneho adstringensu. 

Malva sylvestris 

 

Na prípravu záparu al odvaru sa pouţíva 1,5 g (1 kávová lyţička) kvetu na šálku vody; Infusum Floris 

malvae sa pripravuje z 10 – 15 g drogy na 500 ml vody. Uţíva sa vo forme kloktadiel, klyziem a 

obkladov pri bolestivých zápaloch ústnej dutiny, hltana a horných dýchacích ciest, najmä pri 

neproduktívnom kašli, ako aj pri zápaloch GIT. Na prípravu záparu z listov sa pouţíva 2 g (1 kvávová 

lyţička) drogy na šálku vody. Protektívny účinok na sliznice a koţu má aj macerát, kt. sa pripravuje 

vyluhovaním 2 – 5 g (2 – 3 lyţičiek) drogy v 2 pohároch vody za studena. Moţno ju kombinovať s 



 

inými mucilaginóznymi drogami (napr. Radix altheae), príp. protizápalovými drogami (Flos 

chamomillae, Herba thymi, Fructus anisi, Fructus foeniculi a i.). Najvhodnejšia náhrada je Althea 

officinalis. Odvodené prípravky z kvetu: Species altheae, Species emolientes, Species emolientes ad 

cataplasma, Species pectorales a Foltusin. 

Malvaceae – slezovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, bylín, krov a stromov so strieda-vými 

jednoduchými aţ dlaňovito zloţenými listami. Päťpočetné a obojpohlavné kvety sú pravidelné. 

Charakterizujú ich zmnoţené jednozväzkové tyčinky a kalíštek. Rastú po celom povrchu Zeme, 

najmä v trópoch (85 rodov, ~ 1500 druhov). U nás rastú druhy rodu slez (Malva), ibiš (Althea), 

lavaterka (Lavatera) a ibištek (Hibiscus). 

malvidínhydrochlorid – syn. enidín; 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimetoxyfenyl-1-

benzopyrýliumchlorid, C17H15ClO7, Mr 366,75; antokyánový 

glykozid, nachádza sa v kve-toch slezu lesného (Malva 

sylvestris) a slezu nebadaného (Malva neglecta), ako aj vo 

forme diglukozidu (malvín) v prvosienke (Primula viscosa All., 

Primulaceae). 

Malvidín 

malý – l. parvus. 

mamilárna čiara – linea mamillaris.  

mamilárny reflex →reflex. 

mamilla, ae, f. – [l.] mamila, hlávka, prsníková bradavka.  

Mamilla secernans – ductus secernans, vyprázdňovanie vodnato-mliečneho sekrétu zo ţenského 

prsníka, býva včasným príznakom kracinómu prsníka; často sa preceňuje. Častejšou príčinou je 

fibrocystická mastopatia, ektázie mliekovodov, príp. prolaktinóm. Dfdg. sa tieto stavy odlišujú 

galaktografiou, cytol. Vyšetrením, mamografiou, príp. stanovením prolaktínu v sére.  

mamillaris, e – [l.] mamilárny, bradavkový, podobný bradavke, patriaci k prsnej bradavke. Linea 

mamillaris – mamilárna čiara, vertikálna čiara vedená prsnou bradavkou; u muţov totoţná s linea 

medioclavicularis.  

mamm/o- – prvá časť zloţenýchslov z l. mamma prsník. 

mamma, ae, f. – [l.] →prsník.  

Mamma accessoria – polymastia, hypermastia, prídavný prsník, nadpočetná prsná ţľaza, vrodená 

prítom,nosť nadpočetných úplných prsníkových základov (ţľazové tkanivo, bradavky, areola 

mammae) v oblasti mliečnej lišty (zvyšok pásovitého zhrubnutia epidermis, 

kt. vzniká na obidvoch stranách v 2. mes. embryového ţivota). Ich väčšia 

časť vymizne, menšia časť pretrváva v strednej hrudnej oblasti a vznikajú 

z nich prsníky. Polytélia je prítomnosť nadpočetných bradaviek. Je 

sprievodným príznakom rozličných dysplázií obličiek a odvod-ných 

močových ciet, pričom z asymetrickej polytélie moţno usudzovať 

o lateralizácii anomálie obličiek. Ako polymastia sa označuje prítomnosť 

úplného nadpočetného prsníka.   

Obr. Mamma accessoria 

Mamma areolata – dvorčekový prsník. 

Mamma feminina – ţenský prsník. 

Mamma lactans – laktačný prsník, prsník v čase pridájania. 



 

Mamma masculina – muţský prsník. 

Mamma pendula – ovisnutý prsník. 

mammalgia, ae, f. – [mamm- + g. algos bolesť] mamalgia, bolesť v prsníku. 

mammalis, e, mammarius, a, um – [l.] prsníkový. 

mammectomia, ae, f. – [mamm- + g. ektomé vybratie] mamektómia, chir. odtsránenie prsníka. 

mammotomia, ae, f. – [mammo- + g. tomé rez] mamotómia, chir. otvorenie prsníka. 

mammotropinum →mamotropín. 

mamut – veľký vyhynutý chobotnatec. Ţil v Amerike a Európe v starších štvrtohorách. Bol vysoký aţ 

5,2 m, mal červenkastú srsť a päťprstové končatiny. Pozostatky kostí sa našli aj na našom území. 

management – [angl. ovládanie, zachádzanie, vedenie] →manažment. 

manaka – syn. geratakaka, kamganiba, ,,rastlinná ortuť“, sušený koreň brazílskej rastliny Brumfelsia 

hopeana Benth. (Franciscea uniflora Pohl), Solanaceae. Obsahuje alkaloid manacín, druhý princíp 

pp. identický s kys. gelzemovou a fluoreskujúci princíp pp. identický s eskuletínom. Pouţíval sa ako 

antisyfilitikum. 

manány – polysacharidy rozšírené v rastlinách ako zásobný materiál spolu s celulózou a he-

micelulózou. Rastlinné m. pozostávajú z D-manózy prevaţne v 1,4-glykozidickej väzbe. Steny 

kvasnicových buniek obsahujú m., kt. kostru tvoria -1,6-viazané manózy s krátkymi vetvami (1 – 3-

manózové jednotky) pripojenými -1,2- a -1,3-väzbami. 

manažér – [angl. manager správca, vedúci, riaditeľ] profesionálny riadiaci pracovník (napr. bankový, 

obchodný, podnikový m.), príp. vedúci obchodných záleţitostí v športovej al. umeleckej inštitúcii. M. 

vykonáva činnosti zamerané na alokáciu a realokáciu ľudských a materiálových zdrojov, na ich 

koordináciu v priestore a čase na dosiahnutie stanovených podnikových cieľov. Na m. je postavený 

systém →manažmentu. 

manažérsky syndróm – neurocirkulačná asténia u muţov, s trvalým duševným, menej často s 

fyzickým prepätím. Postihuje najmä muţov vo veku 40 – 60 r. Prejavuje sa poruchami výkonnnosti, 

iniciatívy, sústredenia, spánku, potencie, niekedy depresiami. Býva prítomná dýchavica po telesnej 

námahe, stenokardie, poruchy periférneho prekrvenia, koreňové bolesti, sklon k hypertenzii, 

infarktom, iktom. 

manažment – [angl. management] riadenie, súbor prístupov, názorov, skúseností, odporúčaní a 

metód, kt. pouţívajú →manažéri na zvládnutie tzv. manaţérskych funkcií, smerujúcich k dosiahnutiu 

sústavy cieľov organizácie (definícia Workshop on Capitalist and Socialist Organizations, WCS, 

1984). Pojem m. zahrňuje: 1. funkcie; 2. ľudí, kt. ho vykonávajú; 3. odbornú disciplínu a odbor 

študia. 

mandarínovník – tropický a subtropický vţdyzelený ovocný strom s príjemne voňajúcimi, ľahko 

lúpateľnými oranţovými plodmi. Podľa pôvodu, nárokov na prostredie, tvaru a veľkosti poznáme 

viacero odrôd mandarínok; zloţenie →Citrus. 

mandelonitrilglukozid – -(-D-glukopyranyloxy)benzénacetonitril, C14H17NO6, Mr 295,28; pripravuje 

sa z d-formy účinkom kvasiniek na amygdalín. d-forma – prunazín, izolovala sa z plodov Prunus 

serotina Ehrk., P. macrophylla Sieb et Zucc., Rosaceae; z  Eucalyptus cory-nocalyx F. v. M., 

Myrtaceae a z Pteridium aquilinum (L.) Kühn, Polypodiaceae. dl-forma – prulaurazín, izolovala sa z 

Prunus laurocerasus L. a Cotoneaster microphylla Wall., Rosa-ceae. l-forma – sambunigrín, 

izolovaná z bazy čiernej (Sambuccus nigra L., Caprifoliaceae).  



 

Mandelonitrilglukozid 

mandibula, ae, f. – [l.] sánka, kosť splanchnokránia. Skladá sa z 

parabolicky ohnutého tela (corpus mandibulae) ku kt. sa dorzálne pripájajú 2 ramená (rami 

mandibulae). 

Corpus mandibulae je zhrubnuté v dolnom okraji a ventrálne v bradovej oblasti. Tu je utvore-né 

trojhranné zhrubnutie, trigonum mandibulae, kt. sa v strednej časti dvíha do bradovej hrčky 

(protuberantia mentalis), od nej laterálne, pod 2. črenovým zubom, je bradový otvor (foramen 

mentale). Vedie do kanála sánky (canalis mandibulae). Na vnútornej strane tela vyčnieva v strede 

bradový tŕň (spina mentalis), od neho kaudálne je na kaţdej strane čiara (linea digastrica). Po 

vnútornej strane tela sa tiahne šikmá sánkovojazylková čiara (linea mylohyoidea), pod ňou je 

podsánková jama (fovea submandibularis), nad ňou podjazylková jama (fovea sublingualis). Horný 

okraj tela sánky, tzv. loţisková časť (pars alveolaris) obsahuje loţiská pre dolné zuby (alveoli 

dentales). Rameno sánky vybieha kraniálne do dvoch výbeţkov, predný je proc. coronoideus, zadný 

proc. condylaris. Proc. condylaris je ukončený hlavicou (caput mandibulae), pod hlavicou je zúţený 

krčok (collum mandibulae). Na ventrálnej strane, hneď pod hlavicou, je plytká jamka (fovea 

pterygoideum). Na vnútornej strane ramena sa nachádza otvor (foramen mandibulae), začína sa tu 

canalis mandibulae, ktorým prebieha nerv určený pre zuby sánky (n. alveolaris mandibularis z 3. 

vetvy n. V) a príslušné cievy. Foramen mandibulae je na ventrálnom okraji ohraničený kostným 

výbeţkom, lingula mandibulae. Od foramen mandibulae prebieha po kosti šikmo dopredu sulcus 

mylohyoideus pre rovnomenný nerv (taktieţ vetva n. trigeminus). Na mieste prechodu tela do 

ramena (angulus mandibulae) je na vonkajšej strane ţuvačová drsnatina (tuberositas masseterica) 

a na vnútornej strane krídlovitá drsnatina (tuberositas pterygoidea, úpon m. pterygoideus medialis). 

Mandibula I. 1 – ramus mandibulae (rameno sánky); 2 – 

angulus mandibulae (uhol sánky, medzi corpus a r. 

mandibulae; najstrmší je u dospelého, viac rozvetvený je 

u novorodenca a pri bezzubých stareckých sánkach, asi 

140°); 3 – gonion (kraniometrický bod, najlaterálnejšie 

miesto na vrchole angilus mandibulae); 4 – tuberositas 

massaterica (nekonštantné kostné lišty na vnútornej ploche 

angulus mandibulae; miesto úponu m. masseter); 5 – 

tuberositas pterygoidea; 6 – foramen mandibulae (otvor na 

vnútornej ploche r. mandibulae; začína sa tam canalis 

mandibulae; je pribliţne o 1 cm vyššie ako čiara oklúzie); 7 

– lingula mandibulae (kastný jazyček pred foramen 

mandibulae); 8 – canalis mandibulae (kanál v sánke pre n., 

a. et v. alveolaris inferior; začína sa vo formaen 

mandibulae a ide pod korene zubov aţ do blízkosti strednej čiary); 9 – sulcus mylohyoideus (ţliabok, kt prebieha 

od foramen mandibulae dopredu nadol, pre m. mylohyoideus a ramus myelohyoideus arteriae alveolaris 

inferioris); 10 – processus coronoideus (svalový výbeţok, oddelený priebehom incisura mandibulae od 

dorzálnejšieho processus condylaris; miesto úponu m. temporalis); 10a – crista temporalis (ostrá kostná hrana na 

prednom okraji proc. coronoideus pre úpon šľachy m. temporalis); 11 – incisura mandibulae (zárez medzi 

processus condylaris a processus coronoideus); 12 – procesus condylaris (kĺbový výbeţok); 13 – caput 

mandibulae (hlavica mandibuly); 14 – collum mandibulae (krček mandibuly, štíhly úsek pod hlaviou); 15 – fovera 

pterygoidea (jamka vpredu pod hlavicou pre úpon m. pterygoideus lateralis) 

Mandibula II. 12 – corpus 

mandibulae (telo sánky, 

horizontálna oblúkovitá časť, ku 

kt. sú pripojené ramená sánky); 



 

13 – basis mandibulae (spodná časť tela sánky bez pars alveolaris); 14 – symphysis mandibulae (symphysis 

mentalis, spojenie tela pravej a ľavej fetálnej a novorodeneckej sánky väzivom a väzivovou chrupkou v strede 

bradovej časti; synostoticky zrastá v 1. r. ţivota); 15 – protuberantia mentalis (bradový výbeţok); 16 – tuberculum 

mentale (párový bradový hrbolček, kaudálne pri protuberantia mentalis; spolu s protuberantia mentalis tvoria 

obidva hrbolčeky tzv. trigonum mentale s. trigonum mandibulae jenského názvoslovia); 17 – gnathion (metrický 

bod v strede dolného okraja bradovej časti sánky); 18 – foramen mentale (otvor pod 2. premolárom pre výstup 

rovnomenného nervu; bod pre pohmatové vyšetrenie 3. vetvy n. trigeminus); 19 – linea obliqua (šikmá 

prominujúca línia od predného okraja r. mandibulae na vonkajšiu plochu tela sánky); 20 – fossa digastrica (párová 

jamka veľkosti hrachu aţ fazule pri strednej čiare na vnútornej ploche bradovej časti sánky, kaudálne; miesto 

úponu m. digastricus); 21 – spina mentalis (hrotnatý výbeţok zo strednej čiary smerom dozadu k jazyku; začínajú 

sa tam m. genioglossus a m. geniohyoideus; 22 – linea mylohyoidea (lišta prebiehajúca šikmo zhora zozadu 

nadol dopredu na vnútornej strane sánky); 23 – torus mandibularis (pozdĺţne vyvýšenie na vnútornej ploche tela 

sánky medzi linea mylohyoidea a proc. alveolaris; môţe byť prekáţkou pre zubnú protézu); 24 – fovea 

sublingualis (jamka, kde sa opiera glandula sublingualis, vpredu na vnútornej ploche sánky, nad linea 

mylohyoidea); 25 – fovea submandibularis (jamka, kde sa opiera glandula submandibularis, pod linea 

mylohyoidea, vzadu); 26 – pars alveolaris (hebeňovitý výbeţok, v kt. sú upevnené korene zubov, nasadajúci na 

basis mandibulae); 27 – arcus alveolaris (oblúkovitý voľný okraj alveolárnej časti mandibuly); 28 – alveoli dentales 

(priehlbiny, v kt. sú upevnené korene zubov); 29 – septa interalveolaria (kostné priehradky medzi alveoli 

dentales); 30 – septa interradicularia (kostné medzisteny medzi dutinami pre korene jedného zuba v spoločnom 

alveole); 31 – juga alveolaria (vyklenutia na vonkajšej strane sánky v miestach zubných koreňov) 

Pri pohľade zboka vyčnieva bradový okraj sánky dopredu, čo je špecifický ľudský znak. Ešte pri 

antropomorfných opiciach sánka v tejto oblasti ubieha dozadu. Základ sánky je párovitý, obidve 

polovice sa v stednej čiare spájajú vpredu pôvodne chrupavkou, symphysis menti, v kt. sa vyskytujú 

2 malé ossicula mentalia. Obidve polovice zrastú v priebehu 1. r., v stopách býva symfýza viditeľná 

ešte v 2. r.  

U novorodenca je sánka nízka a zhora má široký ţliabok, v kt. sú zanorené základy mliečnych 

zubov. Krátky ramus mandibulae zviera s telom značne tupý uhol, incisura mandibulae je plytká a 

sánková symfýza ešte z väziva. Synostóza v symfýze vzniká v priebehu 1. r.  

mandibularis, e – [l.] mandibulárny, sánkový, vzťahujúci sa na sánku. 

mandibulotomia, ae, f. – [l. mandibula sánka + g. tomé rez] mandibulotómia, preťatie sánky. 

mandľa – l. tonsilla, g. amygdalon; párový orgán v priechode ústnej dutiny do hltana (krčné m.). Tvorí 

ho lymfatické tkanivo, kt. zachytáva pôvodcov nákazy pred vniknutím do dýchacích a tráviacich 

ciest. Zápal m. →angína; →tonsillitis. V nosovej dutine sú uloţené nosové m. 

Mandľa obyčajná – mandľovník; →Amygdalon communis. 

mandľovité – slivkovité, →Amygdalaceae 

mandľovník – mandľa obyčajná, →Amygdalus communis.  

mandľový – tonsillaris. 

Mandol
®
 – cefalosporínové antibiotikum; →cefamandol. 

mandragora – 1. cudzokrajná liečivá rastlina; 2. hrubý repovitý koreň tejto rastliny (pripomínajúci 

ľudskú postavu), pokladaný v stredoveku za čarodejný. 

mandril – druh opice aţ 1 m dlhej ţijúcej v afrických pralesoch. 

manducatio, onis, f. – [l.] ţuvanie, hryzenie. 

manduety – tabulettae manducabiles, ţuvacie tbl. Obsahujú mieste (dezinficienciá) a celkovo 

pôsobiace látky (laxanciá). U nás málo známe, obľúbené v krajinách pôvodcu ţuvacej gumy. 



 

maneb – [[1,2-etandiylbis[karbamoditioáto]](2–)]mangán, C4H6MnN2S4; polymérna soľ ety-

lénbisditiokarbámovej; poľnohospodárske fungicídum podobné zinebu a mankozebu; fungicídny 

účinok má degradačný produkt etyléntiurammonosulfid (Dithane M-22
®
, Manzate

®
, Nespor

®
). 
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manéver – [franc. maneuver] účelný postup na dosiahnutie cieľa; hmat. 

Adsonov manéver →Adsonov test; pouţíva sa v dg. sy. hornej apertúry hrudníka (thoracic outlet 

syndrome). 

Allenov manéver – pacient ohne predlaktie do pravého uhla a horizontálne ho extenduje, rotuje 

navonok rameno v pleci a rotuje hlavu k druhostrannému plecu; vymiznutie pulzu na a. radialis 

svedčí o sy. m. scalenus anterior. 

Brachtov manéver →Brachtov hmat.  

Bandtov-Andrewsov manéver – metóda vytlačenia placenty z maternice v 3. štádiu pôrodu; ľavou 

rukou sa uchytí pupočník, pravá ruka sa uloţí na matkino brucho prstami nad prednú plochu 

maternice. Pravou rukou sa vyvíja mierny tlak dozadu a mierne nahor, kým sa nedosiahne mierny 

ťah na pupočník. 

Credého manéver →Credého metóda. 

 

Fowlerov manéver – test na stuhnutosť vnútorných svalov pri ulnárnej deviácii prstov: pri reuma-

toidnej artritíde sa zisťuje tuhý ulnárny pruh, keď sú prsty v normálnom axiálnom postavení. 

Gowersov manéver →Gowersov príznak.  

Halsteadov manéver – vyšetrujúci vyvíja na vyšetrovanú hornú končatinu ťah smerom nadol, 

pričom pacient rotuje hlavu smerom ku kontralaterálnemu plecu; vymiznutie pulzu na a. ra-dialis 

svedčí o sy. m. scalenus anticus. 

Heimlichov manéver →aspirácia žalúdkového obsahu do pľúc. 

  

 

 

Heimlichove manévre 

 

 

 

 

Hoguetov manéver – pri hernioplastike: konverzia priameho prietrţového vaku na nepriamy 

s vybratím vaku uloţeného v hĺbke medzi epigastrickými cievami.  

Hueterov manéver – 1. m. pri luxácii lakťového kĺbu; 2. tlak ľavým ukazovákom lekára na dolnú 

a hornú plochu pacientovho jazyka počas zavádzania ţalúdkovej sondy. 

Jendrassikov manéver – procedúra na zvýšenie patelového reflexu: pacienta vyzveme, aby 

zaklesol zohnuté prsty obidvoch rúk a potom ich silno ťahal od seba. Iný spôsob zvýšenia reflexu je 



 

počítanie od 100 naspäť (odpočítať po 1 al. 3) al. tlačiť špičky nohy do ruky vyšetrujúceho a počas 

tlaku poklepom kladivka na šľachu vyvolať reflex. 

Kocherov manéver – operačná mobilizácia dvanástnika s cieľom sprístupniť retroduodenálny, 

intrapankreatický a intraduodenálny úsek spoločného ţlčovodu.  

Leopoldov manéver – 4 manévre pri palpácii brucha pri určovaní polohy a prezentácie plodu. 

Mauriceauov manéver – Mauriceauov-Smellieho-Veitov m., metóda uvoľnenia hlavičky pri pôrode 

panvovým koncom: hlavička plodu spočíva na dlani pôrodníka, jeho predlaktie s ukazovákom a 

prostredníkom smerujú nad maxilu, aby sa flektovala hlavička, pričom druhá ruka leţí na plieckach, 

na kt. sa aplikuje ťah.  

Mauriceauov-Smellieho-Veitov manéver →Mauriceauv manéver. 

McDonaldov manéver – McDonaldovo pravidlo; meranie obvodu brucha pri výpočte trvania 

gravidity: dĺţka obvodu brucha v cm od hornébo okraja symfýzy po fundus maternice delená 3,5 

udáva trvanie gravidity v lunárnych mes.; dá sa pouţiť len po 6 mes. 

McMurrayov manéver – McMurrayov príznak, manéver na vyšetrenie stability kolenového kĺbu. 

Pacientovi v leţiacej polohe pri vyšetrovaní pravého kolenového kĺbu fixujeme ľavou rukou 

suprakondylickú oblasť pravého femuru a pravou rukou pätu pacienta (ľavá ruka slúţi ako 

hypomochlión). Vykonávame úplnú flexiu kolenového kĺbu, pri kt. vyvíjame ,,valgózny stres“ so 

súčasnou vonkajšou rotáciou predkolenia. Z tejto polohy prevedieme predkolenie do vnútornej 

rotácie a addukcie, flexiu kolenového kĺbu pritom zachovávame. Bolestivé lupanie pri vonkajšej 

rotácii a abdukcii svedčí o moţnosti poranenia vnútorného meniska (prechodu tela meniska do jeho 

zadného rohu). Bolestivé lupanie pri vnútornej rotácii a addukcii indikuje podozrenie na poranenie tej 

istej časti vonkajšieho meniska (lupanie moţno v kĺbovej štrbine vyhmatať). 

Müllerov manéver – úsilný vdych pri zavretých hlasivkách po exspirácii počas skiaskopie vyvolá 

negat. vnútrohrudníkový tlak s kongesciou vnútrohrudníkových cievnych štruktúr; m. umoţňuje dg. 

paţerákových varixov a odlíšenie cievnych a necievnych štruktúr. 

Oslerov manéver – metóda na identifikáciu pseudohypertenzie: manţeta sfygmomanometra sa 

nafúkne nad hodnotu systolického TK; keď pritom ostávajú hmatné pulzy na a. radialis a a. 

brachialis, môţe ísť o pseudohypertenziu. 

Pajotov manéver – pre trakciu kliešťami pozdĺţ osi hornej úţiny; jedna ruka nad zámkom klieští 

vykonáva ťah smerom nadol, kým druhá ruka vykonáva vodorovný ťah. 

Phalenov manéver – pouţíva sa v dg. sy. karpálneho tunela; karpálny tunel sa zmenší stlačením 

postihnutej ruky s úplne flektovaným al. extendovaným zápästím na 30  – 60 min al. uloţením 

manţety sfygmomanometra na postihnuté rameno a jej nafúknutím na hondotu medzi diastolickým a 

systolickým TK na 30 – 60 s. 

Pinardov manéver – metóda uvoľnenia noţičiek plodu pri extrakcii panvy. 

Pragueov manéver – metóda prezentácie panvy pri uvoľnení hlavičky pri posteriórnej polohe 

chrbta, vytiahnutím panvy a ťahom hlavičky pomocou prsta a ťahom hlavičky prstom zaháknutým za 

zátylok. 

Ritgenov manéver – uvoľnenie hlavičky plodu jej vytiahnutím smerom hore a dopredu cez vulvu 

medzi kontrakciami, tlakom špičiek prstov na hrádzu za análnym otvorom.  

Scanzoniho manéver – kliešťová extrakcia s dvojrazovým naloţením klieští; slúţi na pôrod pri 

zadnej polohe hlavičkou. 



 

Sellickov manéver – aplikácia tlaku na prstienkovitú chrupavku s cieľom stlačiť paţerák a zabrániť 

pasívnej regurgitácii počas endotracheálnej intubácie. 

Schreiberov manéver – podráţdenie koţe vnútornej plochy stehna ostrým predmetom pri 

vyšetrovaní patelového reflexu. 

Steimannov manéver – m. na vyšetrenie stability kolenového kĺbu (KK). I. Obidvoma rukami 

uchopíme nohu pacienta za prednoţie a pätu. Pri pravouhlej flexii KK vykonávame max. vonkajšiu 

rotáciu nohy. Keď sa dostaví bolesť na vnútornej strane kĺbovej štrbiny, je m. pozit. na vnútorný 

meniskus. Ak pri max. vnútornej rotácii nohy (vyšetrenej obdobne) udáva pacient bolesť na 

vonkajšej strane kĺbovej štrbiny, ide pp. o zranenie vonkajšieho meniska. II. Úplná extenzia KK. 

Vykonáva sa, ak je palpačná bolestivosť pozdĺţ vnútornej štrbiny vyšetrovaného KK. Keď bolestivé 

miesto mení svoju polohu v sagitálnej rovine v závislosti od stupňa flexie KK, je m. pozit. na 

zranenie vnútorného meniska KK. 

Toynbeeho manéver – stlačenie nosových dierok a prehltnutie; keď je tuba Eustachi prechod-ná, 

bubienok sa v strede retrahuje. 

Valsalvov manéver – 1. úsilný výdych proti uzavretým hlasivkám; zvýšenie intratorakálneho tlaku 

bráni ţilovému návratu krvi k srdcu; 2. úsilný výdych proti uzavretým nozdrám a zavretým ústam; 

zvýšenie tlaku v tuba Eustachi a stredouší vyvolá vydutie bubienka. V. m. sa vyuţíva ako test 

vegatatívnych funkcií: pacient v sediacej polohe dýcha s hadicou s násadcom do manometra a 

udrţuje v ňom 15 s odpor 40 Torr. Vyšetrenie sa vykonáva 2-krát po sebe v 1-min intervale. Pri 

zvýšení intratorakálneho tlaku sa dostavuje tachykardia a po jeho poklese bradykardia. Pomer 

medzi najdlhším intervalom R–R v mm po vyvinutí tlaku (15 s) a najkratším intervalom R–R počas 

manévru nemá byť >1,2. 

Wigandov manéver – vonkajší obrat priečne uloţeného plodu do polohy hlavičkou: hlavička plodu 

sa jednou rukou tlačí nadol a jeho zadná časť nahor. 

Zásuvkový manéver – m. na vyšetrenie skríţených väzov kolena. Skríţené väzy zabezpečujú 

stabilitu kolena v predozadnom smere, t. j. v sagitálnej rovine. Predozadný posun tíbie proti femuru 

sa hodnotí pri klin. vyšetrení odhadom (na +), čo do stupňa pozitivity rovnako ako pri vyšetrení 

postranných väzov.  

Obr. Zásuvkový manéver. Abnormálna pohyblivosť predkolenia voči 

stehnu pri ruptúre skríţených väzov. Ligg. cruciata stabilizujú kolenový 

kĺb spredu a zozadu (1). Pri ruptúre lig. cruciatum ant. sa môţe tíbia 

posunúť na femure dopredu (2), pri ruptúre lig. cruciatum post. dozadu 

(3).  1 – normálna situácia; 2 – pohyblivosť pri ťahu dopredu; 3 – pohyblivosť pri tlaku dozadu 

■ Predný z. m. – vyšetrujúci sedí a vonkajšou stranou stehna pozdĺţ vyšetrovanej strany fixuje 

prednoţie vyšetrovanej končatiny vo flexii 90° v kolene. Vyšetrujúci uchopí obidvoma rukami hornú 

časť predkolenia prstami zozadu s palcami nad tuberositas tibiae a vykonáva rukami ťah za 

predkolenie ventrálne. Posun tíbie proti femoru indikuje poškodenie predného skríţeného väzu v 

neutrálnom postavení predkolenia a súčasne vnútorných a vonkajších štruktúr puzdra kolena pri 

vnútornej rotácii predkolenia 30° a vonkajšej rotácii predkolenia 15°. Negativita manévra nevylučuje 

úplne poškodenie predného skríţeného väzu, ak ešte nedošlo k sek. uvoľneniu štruktúr kĺbového 

puzdra. Preto pri čerstvých poraneniach manéver po čase opakujeme. 

■ Zadný z. m. – postup je rovnaký ako pri prednom z. m. Pred vlastným vyšetrením (posunom 

predkolenia dorzálne za predný okraj femuru dorzálnym tlakom v sagitálnej rovine) má pacient v 

leţiacej polohe s flektovaným kolenom do 90° úplne uvoľniť svaly, príp. porovnáme obrys 

vyšetrovanej končatiny s obrysom druhostrannej končatiny v rovnakom postavení. Po poškodení 



 

zadného skríţeného väzu nastane s postupným uvoľnením svalstva mínus konfigurácia prednej 

hrany tíbie spontánne proti kontralaterálnej strane. 

Podobne moţno vyšetrovať poškodenie zadného skríţeného väzu u leţiaceho pacienta s 

flektovanými bedrovými kĺbmi a kolenami do 90°. Predkolenia sú horizontálne elevované. Ak pri 

pozitivite m. pridrţíme pacientovi elevované päty, nastane spontánny pokles prednej hrany tíbie 

proti zdravej strane. 

Zavanelliho manéver – Gunnov-Zavanelliho-O
,
Learyho manéver, pôrodnícky hmat, kt. sa pouţíva 

v prípade, ţe sa porodí hlavička, ale pliecka sa nedajú vybaviť: hlavička sa mierne zatlačí späť do 

pošvy a pôrod sa uskutoční cisárskym rezom. Koncepciu cefalickej náhrady pri vyvinul vanderbiltský 

pôrodník David Gunn r. 1976. 

mangán – manganum, chem. prvok VII. skupiny periodickej sústavy, značka Mn, Ar 54,9380, Z = 25, 

elektrónová konfigurácia atómu [Ar] (3d)
5
 (4s)

3
. Objavil ho C. W. Scheele (1774). Pôvodne sa 

nazýval manganesium. Súčasný názov zaviedol r. 1808 M. H. Klaproth na rozlíše-nie od horčíka 

(magnesium). Po ţeleze je najrozšírenejším ťaţkým kovom. V malých mnoţ-stvách sa vyskytuje 

takmer všade. Mn sa vyskytuje v prírode vo forme minerálov. Najrozší-renejšia ruda Mn je burel, 

ďalej braunit, dialogit, hausmanit a manganit. Rudy ţeleza obsahujú takmer vţdy trochu Mn. 

Pripravuje sa aluminotermickým procesom z oxidu: 3 Mn3O4 + 8 Al = 4 Al2O3 + 9 Mn. 

Mn v čistej forme je neušľachtilý, sivobiely, tvrdý, veľmi krehký,  striebrobiely,  lesklý  kov, t. t. 1244 

°C, 
–3

. Ak obsahuje uhlík je sivý ako liatina. V kompaktnom stave je na 

vzduchu stály, jemne rozptýlený sa ľahko oxiduje a niekedy je aj pyrofosforický. Obsahujú ho 

minerálne vody, rastlinné i ţivočíšne organizmy. Z potravín ho najviac obsahuje pečeň, hrubozrnný 

chlieb, droţdie a zelenina. 

Zlúčeniny mangánu – Mn sa vyskytuje v 4 modifikáciách. V zriedených kys. sa rozpúšťa za vzniku 

vodíka, v konc. kys. sírovej za vzniku oxidu siričitého a v kys. dusičnej za vzniku oxidu dusnatého. V 

prúde chlóru zhorí na chlorid mangánatý MnCl2.  

Zliatina so ţelezom, feromangán, sa pouţíva najmä na deoxidáciu ţeleza, ocele a i. zliatín, najmä 

bronzov. Zliatina s meďou manganín sa pouţíva na výrobu presných elekt. odporov, keďţe sa jeho 

elekt. vodivosť so zmenou teploty takmer nemení. Mnohé zlúč. Mn sa pouţívajú ako maliarske 

farby, umbra, mangánová hnedá ap. V zlúč. s inými prvkami je Mn známy v oxidačnom stupni –III, –

II, –I, 0, I, II, III, IV, V, VI a VII. 

Najdôleţitejšie zlúč. sa Mn sa odvodzujú od Mn
II
 (MnSO4), Mn

IV
 (MnO2) a Mn

VII 
(KMnO4). 

Najčastejšie sa soli Mn odvodzujú od Mn
II
. Ich hydráty sa zväčša bledoruţové, ruţové sú aj vodné 

rozt., kt. obsahujú hydratované katióny. 

Oxid mangánatý – MnO, je zelená, vo vode nerozp., kryštalická látka. Má výrazne zásaditý 

charakter. Reakciou s kys. vznikajú mangánaté soli.  

Oxid manganičitý – MnO2, čierna, vo vode nerozp. kryštalická látka. Vyskytuje sa v prírode ako 

minerál pyroluzit. Je dobrý katalyzátor, napr. v zmesi s oxidom meďnatým sa pouţíva na spaľovanie 

oxidu uhoľnatého. Pouţíva sa ako depolarizátor v Leclanchéovom a suchých článkoch, ďalej pri 

farbení skla na fialovo, pri výrobe fermeţe a v laboratóriu na prípravu chlóru z HCl.  

Oxid manganistý – Acidum permanganicum anhydricum, Mn2O7 tmavá, nestála olejovitá látka,  2,4 

g.cm
–3

. Pripravuje sa z manganistanu draselného KMnO4 účinkom koncentrovanej kys. sírovej. Má 

silné oxidačné vlastnosti. Je to anhydrid kys. manganistej HMnO4, kt. pôsobí silne oxidačne. Jej soli 

→manganistany (permanganáty, Salia hypermanganica) sú v rozt. fialovočervené.  

Oxid manganitý – Mn2O3, čierna, vo vode nerozp., amorfná látka. V prírode známy ako minerál 

braunit.  



 

Mangánany – soli hypotetickej kys. mangánovej zloţenia M2
I
MnO4. V čistom stave poznáme len 

mangánany alkalických kovov, kt. tvoria tmavozelené kryštály rozp. v rozt. hydroxdov alkalických 

kovov na zelené rozt. 

Síran mangánatý – MnSO4, biela, vo vode rozp. tuhá kryštalickálátka. Vyrába sa z burelu. Je to 

východisková látka na prípravu iných zlúč. Mn.  

Biologický význam mangánu – Mn je bioelement prítomný vo všetkých ţivých bunkách, kt. 

obsahujú obyčajne < 1 ppm na sušinu (< 0,01 mmol vlhkého tkaniva). Kosti obsahujú 3,5 ppm. V 

krvi je 0,45 mmol/l Mn, viac v erytrocytoch ako v plazme, zväčša ako Mn
2+

. V pečeni je jeho 

koncentrácia aţ 0,30 mmol/kg a závisí od veku. 

Baktériové spóry obsahujú vysoké hodnoty Mn(II)(0,3 % sušiny). Mn(II) je potrebný na sporuláciu 

Bacillus subtilis, kt. je schopný udrţiavať intracelulárnu koncentráciu 0,2 mmol/l voči extracelulárnej 

koncentrácii 1 mol. Mn je potrebný pre ţivočíchy i rastliny. V rastlinách katalyzuje dýchacie 

procesy, zúčastňuje sa na procesoch fotosyntézy. Reakčné centrum fotosystému II chloroplastov 

obsahuje 2 – 4 atómy Mn. Vplyv deficitu Mn na fotosyntézu sa podobá otrave 

dichlórdifenyldimetylmočovinou (DCMU), obidve situácie charakterizuje inhibícia tvorby O2 

fotosystémom II, kým fotosystém I neovplyvňujú. Mn sa zúčastňuje aj na fotolýze vody. Deficit Mn 

má za následok chlorózu a škvrnivku (angl. mottling).  

Mn podporuje rast zvierat. Predpokladá sa, ţe ovplyvňuje funkciu adenohypofýzy a gonád. 

Nedostatok Mn vyvoláva degeneráciu gonád a poruchu kostí (pri kurčatách zapríčiňuje napr. 

perózu, angl. slipped tendom disease).  

Denná potreba Mn dospelého človeka je 3 – 9 mg/kg/d, rastúcehoho dieťaťa 1 – 4 mg/kg/d. Dospelý 

jedinec prijíma potravou ~ 4,5 mg Mn/d. 

Mn potencuje účinok inzulínu a tlmí vplyv adrenalínu na glykémiu. Aktivuje oxidačno-redukčné 

enzýmy, zvyšuje biosyntézu lipidov a podporuje krvotvorbu. Mnohé glykozyltransferázy (napr. 

galaktozyl- a N-acetylgalaktozaminyltransferáza) vyţadujú na svoju aktiváciu Mn, čo vysvetľuje 

poruchy metabolizmu mukopolysacharidov spojené s deficitom Mn. Mn je aktivátorom aj 

farnezylpyrofosfátsyntetázy, kt. katalyzuje reakciu v syntéze cholesterolu. Mn je potrebný aj vo 

včasnej fáze syntézy cholesterolu, pp. pri konverzii acetátu na mevalonát. Mn potrebuje aj syntetáza 

laktózy. Pyruvátkarboxyláza obsahuje 4 atómy Mn (1 atóm Mn na molekulu biotínu); Mn(II) je 

nevyhnutný na transkarboxyláciu a iniciálnu karboxyláciu biotínu závislú od ATP. Mitochondriová 

superoxiddismutáza kvasníc je tetramér obsahujúci 1 atóm na podjednotku (Mr 24 000). Podobné 

enzýmy sú v mitochondriách kuracej pečene. Manganín, proteín prítomný v arašídach (Mr 56 000) 

obsahuje 1 atóm Mn. Avimanganín, proteín vtáčej pečene (Mr 89 000) obsahuje 1 atóm Mn(III). 

Konkanavalín A (Mr 190 000) obsahuje 1 atóm Mn(II). 

Mn je dôleţitý aj pre reguláciu aktivity enzýmov, napr. neadenylovaná glutamínsyntetáza vyţaduje 

Mg(II), ale adenylovaná forma viaţe Mn(II). Aj špecifickosť nukleáz a DNA-polymeráz sa mení po 

nahradení horčíka Mg(II) mangánom Mn(II). 

Väčší prívod rozp. solí Mn v potrave (> 1 %) vyvoláva tzv. mangánovú rachitídu, kt. je vitamín D-

respondentná. Oxid manganičitý a chlorid mangánový pri inhalácii môţu zapríčiniť tzv. mangánovú 

pneumóiniu a poškodenie CNS.  

Na prevenciu nedostatku Mn sa odporúča podávať deťom 0,5 – 0,7 mg Mn/d, dospelým 2,5 aţ 5 

mg/d a gravidným ţenám 7 – 8 g/d. Th. aplikácia Mn sa skúšala pri rôznych chorobách, ako je lupus 

erythematosus indukovaný hydralazínom, asthma bronhciale, vazomotorická rinitída, dyskinéza 

navodená fenotiazínovými neuroleptikami. Vyšší prívod Mn mal za následok prírastok telesnej 

hmotnosti.  



 

Pri dlhodobej parenterálnej výţive sa odporúča substitúcia 6 – 7 mmol Mn denne, pri strese 10 – 40 

mmol/d a u detí 0,5 mmol/kg/d. U nedonosených detí so zníţeným tokom ţlče však hrozí riziko 

zvýšenia koncentrácie Mn v sére. Odporúča sa rozt. MnSO4.H2O s naváţkou 0,20 g, kt. obsahuje 

0,2 Mn v 1 ml a spolu so Zn a Cu pridá v mnoţstve 1 ml/d do infúzneho rozt. Alternatívou je rozt. 

MnSO4.H2O 2 g + ZnCl2 3,7 g + CuSO4.5H2O 0,6 g + NaI 0,01 g v 150 ml vody, pričom 1 ml tohto 

rozt. obsahuje 3 mg Mn. Tento rozt. sa pridáva do infúzie sacharidov. Prívod Mn tu závisí od 

energetického výdaja: pri zákl. energetickom výdaji (120 aţ 150 kJ/kg/d) sa odporúča podávať 4,4 

mg, pri strednom energetickom výdaji (150 – 200 kJ/kg/d) 16,5 mg/kg/d a pri vysokom energetickom 

výdaji (200 – 250 kJ/kg/d) 33 mg/kg/d Mn. 

Perorálne sa podáva dvojmocný mangán-D-glukonát (Mikroplex
®
 Galmeda), DL-hydrogénas-partát 

(Inzelloval
®
 Köhler), sulfát (Biometalle

®
 Heyl) al. v aminokyselinovej chelátovej väzbe (Grandelat 

Multimineral
®
), a to v dávkach 1 – 30 mg, často v kombinácii s inými prvkami, napr., Fe, Co, Cu, Mg, 

Zn Cr, P, K (Biometalle
®
 Heyl, Inzelloval

®
 Köhler, Mikroplex Mangan-Kobalt

®
 a Mangan-Kupfer-

Kobalt
®
 Galmeda, Taxofit Mineral

®
 Anasco). Najčastej-šie sa podávajú v th. alimentárneho deficitu 

minerálov, pri odtučňovacích diétnych kúrach, abúze laxancií, slabosti, stresoch, vyčerpanosti, v 

rekonvalescencii, pri anémii, neurovegeta-tívnych poruchách, hypostenických a alergických 

diatézach, ale aj pri artritíde (napr. ako adjuvans th. penicilamínom ap.). 

Mn obsahujú aj prípravky pouţívaných Nutramin M
®
 plv., Salvipeptid

®
, Survimed

®
 plv. Podávajú sa 

po rozpustení najčastejšie sondou v rámci enterálnej výţivy pri nefropatiách, malabsorpcii, 

maldigescii, po operácii ap.  

manganín – zliatina medi s →mangánom. 

manganistany – soli kys. manganistej zloţenia M
I
MnO4. V ich rozt. sú prítomné fialové 

manganistanové anióny MnO4. Najznámejší a najdôleţitejší je m. draselný (Kalium permanganicum) 

KMnO4 (nespr. permanganát) je purpurovočervená látka s hnedastým leskom. Vyrába sa najmä 

elektrolytickou oxidáciou mangánanu draselného K2MnO4. Vo vode sa rozpúšťa na intenzívne 

červenofialový rozt. V kyslom rozt. sa redukuje na mangánaté soli, v neutrálnom al. slabo kyslom 

rozt. vzniká oxid manganičitý. Ako silné redukovadlo sa pouţíva v preparatívnej org. chém ii 

(charakteristické činidlo na dôkaz dvojitej väzby), v analyt. chémii (→manganometria), na 

odfarbovanie olejov, ako dezinfekčný prostriedok, na morenie drena ap. 

KMnO4 uvoľňuje v stave zrodu kyslík, následne oxidujúci niekt. baktériové enzýmové systémy, kt. 

musia byť pre normálny rast baktérií v redukovanej forme. M. pôsobí aj na spóry a niekt. vírusy. 

Okrem toho pôsobí aj dezodoračne a mierne adstringenčne. Pouţíva sa v slabo ruţovom rozt. (0,02 

aţ 0,05 %). Ako oxidačné činidlo rozkladá a ruší jedovatosť alkaloidu akonitínu, morfínu, pikrotoxínu 

a strychnínu. 

manganit – mangánový nerast. 

manganometria – permanganometria, oxidimetrická metóda odmernej analýzy na stano-venie látok 

redukčného charakteru pomocou rozt. manganistanu draselného KmNO4. Vo veľmi kyslom prostredí 

sa manganistan redukuje na manganát: MnO4 + 5 e + 8 H
+
 → Mn

2+
 + 4 H2O; v neutrálnom al. slabo 

zásaditom prostredí prebieha reakcia: MnO4 + 3 e + 4 H2O → MnO2 + H2O. Obyčajne sa pouţíva 

titrácia v prostredí H2SO4 za tepla s odmerným rozt. KMnO4. Titer odmerného rozt. sa určuje na 

štandardné látky: kys. šťavelovú, šťavelan sodný, oxid arzenitý, kyanoţelezitan draselný, kovové 

ţelezo, Mohrovu soľ. Odmerný rozt. je pri týchto titráciách indikátorom a uţ jeho nepatrný prebytok 

sa prejaví bledoruţovým zafarbe-ním rozt., čím indikuje bod ekvivalencie. M. moţno stanoviť ţelezo 

a jeho zlúč., kyanoţelezi-tany, zlúč. trojmocného arzénu al. antimónu, siričitany, tiosírany, dusitany, 

jodidy, rodanidy, peroxidické a org. látky, ako kys. šťavelovú a šťavelany. Po redukcii moţno m. 

stanoviť zlúč. chrómnaté, titanité, vanádičité a uráničité. M. sa dá stanoviť aj koncentrácia vápnika v 



 

sére. Vápnik sa najprv vyzráţa ako nerozp. šťavelan vápenatý, kt. sa rozpustí v kys. sírovej a uvoľ-

nená kys. šťavelová sa titruje KMnO4. 

Manganottiho syndróm – [Manganotti, Gilberto, * 1901, tal. dermatológ] →syndrómy. 

manganum, i. n. – mangán. 

Mangifera indica (Anacardiaceae) – mangovník indický. Divorastúci veľký al. menší vţdyzelený 

ovocný strom z čeľade obličkovcovitých. Rastie na pobreţí mora v bahnistej pôde od Prednej Indie 

po juţ. Čínu. Nadmerné mnoţstvo soli je schopný vylúčiť prieduchmi. V trópoch celého sveta tvorí 

tzv. mangrovníkové pralesy a pestuje sa pre chutné, aţ 1 kg ťaţké duţinaté kôstkovice (mango), 

bohaté na vitamín C, kt. sa konzumuje čerstvé al. sa spracúvajú na dţemy, dţúsy, ale aj na víno. 

Poskytuje tvrdé drevo. 

mangovník indický →Mangifera indica.  

Manchesterova operácia – [Manchester, mesto v Anglicku, kde sa vyvinula] operácia prolapsu 

maternice pozostávajúca z dilatácie a kyretáţe, úpravy prednej časti, amputácie pošvovej časti 

krčka, skrátenia lig. cardinalia a zadnej kolpoperineorafie. 

mania, ae, f. – [g. maniá vášeň] mánia, vášeň, náruţivosť, funkčná psychóza. 

maniacus, a, um, maniacalis, e – [g. maniá mánia, vášeň] maniakálny, vášnivý, náruţivý, týkajúci sa 

mánie. 

manifestus, a, um – [l.] manifestný, prejavujúci sa, charakterizovaný zrejmými prejavmi. 

manifestnosť – epidemiol. pomer klin. manifestných prípadov ochorenia k celkovému počtu 

infikovaných jedincov. 

manicheizmus – [Mání, popravený r. 276 n. l. v Perzii] spojenie staroperzského Zarathust-rovho 

dualizmu s gnostickými a kresťanskými prvkami. Svet sa podľa m. skladá z 2 princí-pov: dobrého 

princípu svetla a zlého princípu temnoty (hmota). Z nich sa oddeľujú dobré a zlé emanácie a ich 

zmiešaniny. M. popiera hriech a vinu ako slobodné a zodpovedné zapríčinenie zlého. Pretoţe sa 

stotoţnilo zlo a hmota, zaväzovali 3 stupne vyvolených k zdrţaniu sa poţí-vania mäsa, majetku, 

telesnej práce a manţelstva. M. sa rozšíril v Indii a Číne a pôsobil na kresťanstvo Západu aţ do 

stredoveku (katari). Manichejcom bol pred svojím obrátením istý čas aj Augustín. 

Maninil
®
 – perorálne antidiabetikum; →glibenklamid. 

maniodepresívny – [maniodepressivus] charakterizovaný manickými, ako aj depresívnymi črtami.  

maniomelancholia, ae, f. – [g. maniá vášeň + g. melancholiá ťaţkomyseľnosť] mániomelanchólia, 

cyclofrénia, psychosis maniomelancholica, manicodepressiva, psychóza charakterizovaná mániou 

striedajúcou sa s prejavmi melanchólie. 

manipulácia – [l. manipulus hrsť] 1. narábanie s niečím; spôsob zaobchádzania s dačím; 2. druh 

→manuálnej medicíny.  

3. Ľudský zásah do priebehu dajakého procesu s cieľom kontrolovať a riadiť ho. Týka sa napr. 

dedičnej konštitúcie, kontroly pôrodnosti, m. sebou samým a inými prostredníctvom farmák, drog, 

reklamy, masmédií atď. Svojou telesnosťou je človek m. zásadne prístupný. Navyše sa vyvinuli 

metódy umoţňujúce stále viac kontrolovať a riadiť poznávacie a moti-vačné procesy, kt. 

predchádzajú slobodnému rozhodovaniu a ho spolupodmieňujú. 

4. Psychol., sociol. kontrola a riadenie psychických procesov jedincov a sociálnych skupín s cieľom 

plánovite zabezpečiť poţadované rozhodnutia, postoj a správanie pri minimalizácii rizika tých 

slobodných individuálnych rozhodnutí, kt. nemoţno predvídať, zároveň však bez vonkajšieho 

donucovania a vyhráţania sa sankciami. Metódy m. charakterizuje to, ţe sa vyhýbajú odporu 



 

vyvolanému pouţitím vonkajších nátlakových prostriedov a namiesto toho sa opierajú o vedomé al. 

nevedomé pohnútky a potreby človeka tak, aby ich bolo moţné usmerniť k takémuto rozhodnutiu, kt. 

je pre manipulujúceho ţiaduce. Toto riadenie sa deje bez manipulovaného. Kvôli pristúpeniu na jeho 

priania však na začiatku ide prinajmenej o ti-chú a predbeţnú dohodu, kt. však nakoniec vyúsťuje do 

výslovného súhlasu al. odmietnutia. 

M. s človekom predpokladá zo strany manipulovaného istú nevedomosť: relat. neznalosť v otázke 

jestvujúceho stavu vecí, zámeru manipulátora, vlastného priania. M. je tým účinnej-šie, čím menej 

manipulovaný vie o svojich prianiach a čím menej je schopný vyrovnať sa s nimi. Tým, ţe m. 

vyuţíva práve sebaneznalosť, stáva sa ohrozením slobody nevediaceho vediacim, a teda je 

sublimovaným spôsobom vykonávania moci nad inými. 

Ľudská existencia je bez m. fyz. a biol. procesov – vrátane samotného človeka – nemoţná. Nie je 

však nepodmienená a z hľadiska svojich negat. dôsledkov pre človeka vyţaduje ustavičnú kontrolu. 

Aj ako výkon moci nie je psychol. m. človekom zásadne neprípustiteľná. Jej mravné oprávnenie 

závisí od cieľa, resp. vecnej nevyhnutnosti a od pouţitia práve plat-ných metód spojených s rizikom 

pre ţivot, zdravie, slobodný rozvoj jednotlivca a spoločen-ských skupín, ako aj pre blaho 

spoločnosti. Nevyhnutnou poţiadavkou je preto kontrola záujmových skupín, kt. m. vykonávajú.  

M. je spôsob ovplyvňovania správania metódou trestov a odmien. Na potieranie nekonform-ného 

správania je k dispozícii nielen systém trestných sankcií (→moc), ale aj systém odmien na 

povzbudenie konformity. Odmeny môţu mať charakter materiálny al. prestíţny (zvýšenie zárobku, 

prémie, pochvaly, diplomy, postup v organizančej hierarchii atď.). Manipulácia odmenami tvorí 

obyčajne proťajšok prostriedkov donútenia a spolu s nimi sa zúčastňuje na utváraní správania 

zaloţeného na uznávaní →autority. 

manipulus, i, m. – [l.] hrsť. 

manit →manitol.  

manitol – manit, hexitol, odvodený od D-manózy, Mr 182,17, HOCH2–(CHOH)4–CH2OH, t. t. 166 °C. 

Je to alkoholický sacharid vyskytujúci sa v rastlinách, hubách a riasach. Exsudát rastliny Fraxinus 

ornus obsahuje 75 % m. M. sa pouţíva ako náhradný sacharid diabetikov a ako osmotické 

diuretikum vo forme infúznych rozt. pri forsírovanej diuréze, v th. edémov, ascitov a na zníţenie 

vnútrolebkového a vnútroočného tlaku. Pomocná látka pri výrobe ţuvacích, sublingválnych a 

bukálnych tbl. Nosná látka v prípravkoch sušených lyofilizáciou (Diosmol
®
, Manicol

®
, Mannidex

®
, 

Osmitrol
®
, Osmosal

®
, Resectisol

®
). 

 
       CH2OH 
         
 HOCH 
         
 HOCH 
      
 HCOH 
      
 HCOH 
      
    CH2OH       Manitol 

manitolhexanitrát – manitolnitrát, nitromanit, nitroanitol, C6H8N6O18, Mr 452,17; vazodilatans 

(Dilangil
®
, Manexin

®
, Mannitrin

®
, Maxitate

®
, Medemanol

®
, Moloid

®
, Nitranitol

®
). 

manizmus – prvotné náboţenstvo zakladajúce sa na uctievaní mŕtvych predkov. 

manna – 1. pokrm Ţidov na púšti počas ich putovania z Egypta do zasľúbenej krajiny, kt. im dáva Boj 

(tzv,. chlieb z neba); 2. droga pouţívaná ako sladidlo; 3 Lecanora esculenta, lekanóra mannová; 

→lišajníky.  



 

Mannichova reakcia – kondenzačná reakcia aldehydu (najčastejšie formaldehydu) s prim. al. sek. 

amínom a so zlúč., kt. majú kyslý vodík viazaný na uhlík (C←H). 

Mannkopfov príznak – [Mannkopf, Emil Wilhelm, 1836 – 1918, nem. lekár] →príznaky. 

Mannov príznak – [Mann, Ludwig, 1866 – 1936, nem. neurológ] →príznaky. 

mannosidosis – [mannosidasum manozidáza + -osis stav] →manozidóza. 

Mannovo-Lentzovo farbenie – [Mann, Gustav, 1864 – 1921, amer. fyziol. pôsobiaci v New Orleanse; 

Lentz, Otto, 1873 – 1952, berlínsky hygienik] →farbenie. 

mano- – prvá časť zloţených slov s významom tlak, tlakový.  

manograf – [manograph] prístroj zaznamenávajúci údaje o zmenách a priebehu tlaku; regist-račný 

manometer. 

D-manoheptulóza – D-manoketoheptóza, H14O7, Mr 210,18; látka izolovaná z drene plodov avokáda 

(Persea gratissima Gaertn. f. (P. americana Mill), Lauraceae. 
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manokryometer – prístroj na meranie závilosti bodu topenia tuhých látok od tlaku. 

manometer – prístroj na meranie pretlaku plynu. Vyuţíva deformáciu pruţiny tlakovou silou plynu, kt. 

sa vhodným mechanizmom prenáša na ručičku prístroja. Moderné m. sú elektronické, s číslicovým 

údajom na displeji veľkosti náramkových hodiniek. 

manomustín – mannitol mustard, NSC 9698, 1,6-bis--chlóretylamino)1,6-dideoxy-D-manitol 

dihydrochlorid, C10H24Cl4N2O4, Mr 37813; antineoplastikum. M. pôsobí najmä na lymfatické tkanivo. 

Podáva sa pri chron. lymfadenóze. Je toxickejší ako chlorambucil. Pri th. malígneho lymfogranulómu 

a chron. myelózy nemá pred ním prednosti. Podáva sa v dávke 50 aţ 100 mg/d i. v., do celkovej 

dávky 800 – 1000 mg, potom sa th. na 4 – 6 týţd. preruší. K ne-ţiaducim účinkom patrí leukopénia, 

trombocytopénia, po vyšších dávkach poškodenie pečeňového parenchýmu (BCM
®
, Degranol

®
). 
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manoptoskop – prístroj na meranie očnej dominancie. 

manosazón – osazón tvorený z manózy reakciou s fenylhydrazínom; je identický z glukosazónom. 

manostat – prístroj, v kt. sa udrţuje stály tlak. 



 

manovákuometer – tlakomer na meranie pretlaku a podtlaku, pričom hodnota prislúchajúca 

okamihovému barometrickému tlaku leţí vnútri stupnice. 

D-manóza – [D-mannosum] syn. karubinóza, seminóza, monosacharid, hexóza, Mr 80,16. Je to C-2 

epimér D-glukózy. V rastlinách sa voľná D-m. vyskytuje zriedka, je však zloţkou mnohých 

vysokomolekulových polysacharidov v riasach, kvasniciach a vyšších rastlinách. Veľa m. obsahuje 

najmä manna (exsudát rastliny Fraxina ornus). M. sa nachádza aj v škrupinách vlašských orechov, 

pomarančových šupkách a vo svätojánskom chlebe. V metabolizme D-m. aktivovanou formou je 

GDP-derivát. D-m. sa degraduje cestou jej 6-fosfoderivátu, kt. sa mení na glukóza-6-fosfát. 

Manóza-6-fosfát je manóza fosforylovaná na 6. uhlíku; pripája sa k lyzozómovým enzýmom počas ich 

biosyntézy a pomocou špecifických receptorov slúţi ako rozpoznávací marker na zachytávanie 

enzýmov k lyzozómom.  

manóza-1-fosfátguanylyltransferáza (GDP) – EC 2.7.7. 22, enzým z triedy transferáz, kt. 

katatylyzuje syntézu GDP-manózy z DGP a manóza-1-fosfátu. 

manóza-6-fosfátizomeráza – syn. fosfomanóza izomeráza, EC 5.3.1.8, enzým z triedy izomeráz, kt. 

katalyzuje vzájomnú premenu manóza-6-fosfátu a fruktóza-6-fosfátu, krok v utilizácii manózy. 

D-manozamín – [D-mannosaminum] 2-amino-2-deoxy-D-manóza, aminocukor odvodený od manózy, v 

kt. je hydroxylová skupina na C-2 manózy nahradená aminoskupinou, Mr 179,17. Je zloţkou kys. 

neuramínovej, ţivočíšnych mukolipidov a mukoproteínov. 

-manozidáza – EC 3.2.1.24, enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje hydrolýzu terminálnych, 

-väzbami z manozidov, krok v metabolizme 

oligosacharidov glykoproteínov viazaných N-väzbami  

manozidóza – [mannosidosis] zriedkavá metabolická choroba charakterizovaná deficitom 

-manozidázy a ukladaním komplexného sacharidu obsahujúceho manózu. 

Klin. sa prejavuje neprogredujúcou encefalopatiou a mentálnou retardáciou. Prítomná býva 

hyperplázia ďasien. Histol. sa zisťujú uloţeniny glykoproteínu s infiltráciou histiocytov. V moči je 

zvýšený obsah manózy a porušený pomer k iným sacharidom. 

man. pr. – skr. na recepte z l. mane primo včas ráno. 

mansa – koreň al. podzemok rastliny Anemonopsis caliophornica Hook. and Arn. (Houttu-nyia 

californica Benth. and Hook), Saururaceae, trvácej byliny rastúcej v juhozáp. oblastiach USA a 

Mexiku. Pouţíva sa v ľudovom liečiteľstve pri prechladení a poruchách trávenia a na ,,čistenie krvi“. 

Mansfeldov efekt – [Mansfeld, Géza, *1882, maď patológ pôsobiaci v Budapešti] hyperplázia 

Langerhansových ostrovčekov pri poruchách odtoku sekrétu z pankresu následkom obštrukcie 

ductus pancreaticus.  

Mansil
®
 – antiparazitikum; oxamnichín. 

Mansonella – rod filárií čeľade Dipetalonematidae, charakterizovaný zaokrúhleným, zväčšeným 

predným koncom a hladkou kutikulou, ţijúci v Stred. a Juţ. Amerike. 

Mansonella ozzardi – parazituje v peritoneálnom spojive, je pp. apatogénna. Vyskytuje sa v Stred. 

a Juţ. Amerike. 

Mansonella perstans – Acanmthocheilonema perstans, Dipetalonema perstans, Filaria perstans, 

apatogénna filária v peritoneálnom spojive; mikrofilárie cirkulujú permanentne v periférnej 

krvi.Prenášajú ju komáre Culicoides. Vyskytuje sa v záp. a stred. Afrike, ako aj Stred. a Juţ. 

Amerike. 



 

Mansonella streptocerca – Acanthocheilonema streptocerca, Dipetalonema streptocerca, 

apatogénna filária podkoţného väziva, kt. parazituje v koţi. Prenášajú ju komáre Culicoides. 

Vyskytuje sa v záp. Afrike. Vyvoláva svrbivé erytémy podobné onchocerkóze. Jej mikrofilárie v 

roztere treba odlíšiť od mikrofilárií Onchocerca volvulus. 

Mansonia – čeľaď komárov, kt. prenášajú brugie, wuchererie a pôvodcu ţltej zimnice. Ţijú vo vode s 

bohatou vegetáciou, pretoţe ich larvy kryjú svoju potrebu kyslíka z korienkov vodných rastlín, napr. 

Pistia stratiotes. 

Mansonioides – podrod čeľade Mansonia.  

Mansonioides annulifera je hlavným prenášačom Wuchere-ria malayi v Indii. 

Mansonova hemoptýza – [Manson, Patrick sir, 1844 – 1922, angl. odborník na tropickú med. 

pôsobiaci v Hongkongu a Londýne] hemoptýza vyvolaná infekciou pľúc parazitom Paragonimus 

westermani. 

Mansonova schistozomiáza – [Manson, Patrick sir, 1844 – 1922, angl. odborník na tropickú med. 

pôsobiaci v Hongkongu a Londýne] črevná bilharzióza, infekčná choroba vyvolaná Schistosoma 

mansoni. Parazity preţívajú najmä vo v. mesenterica sup. a inf., ale migrujú aj do venúl, najmä 

hrubého čreva, kde ukladajú svoje vajíčka. Vajíčka preţívajúce v pečeni môţu vyvolať jej fibrózu, 

hepatosplenomegáliu a ascites.. 

Mansonovo farbenie – [Manson, Patrick sir, 1844 – 1922, angl. odborník na tropickú med. pôsobiaci 

v Hongkongu a Londýne] →farbenie. 

Mantidea – modlivky. Rad hmyzu s nedokonalou premenou (~ 2000 druhov). Veľký hmyz 

s podlhovastým telom, veľmi predĺţenou predohruďou, dlhým bruškom, ukončeným 2 krátkymi štetmi, 

malou hlavou, dlhými nitkovitými, vypuklými očami, tykadlami, hryzavými ústnymi orgánmi. Prvý pár 

nôh tvoria chytavé nohy, charakteristické pre celý rad; holeň zapadá do ozubenej ryhy v stehne, m. ich 

drţia pri chôdzi pred sebou v polohe, kt. pripomína ruky zopnuté pri modlitbe. Nohý 2. a 3. páru sú 

kráčavé. M. sú nenásytné dravce (samička po oplodnení obyčajne zoţerie menšieho samčeka), sedia 

nehybne na postrieţke a korisť chytajú nohami prvého páru, zovretím medzi stehno a holeň. Prvý pár 

krídel je mierne koţovitý a kryje druhý pár blanitých krídel. Niekt. druhy sú bezkrídle. M. majú telo 

sfarbené podľa prostredia, v kt. ţijú – obyčajne zelené, ţltkasté al. hnedé. Vyskytujú sa v teplých 

krajinách. M. kladú asi 1000 vajíčok v niekt. znáškach. Sú uloţené v penovitej hmote, kt. na vzduchu 

tvrdne a prischne na podklad (kameň, rastlinu). U nás na teplých a suchých. miestach ţije ~ 5 cm dlhá 

m. obyčajná (Mantis religiosa). 

mantika – veštecké umenie. 

mantisa – MTSA, mat. časť čísla za desatinnou čiarkou, udávajúca logaritmus nejakého čísla. 

mantizmus – vtieravé myšlienky. 

Mantouxov test – [Mantoux, Charles, 1877 – 1947, franc. lekár] intradermálny →tuberkulínový test. 

manuál – 1. príručná kniha zápisov, zápisník; 2. návod. 

manualis, e – manuálny, ručný. 

manubrium, i, n. – [l.] rukoväť. 

Manubrium mallei – rukoväť kladivka. 

Manubrium sterni – rukoväť mostíka. 

manu propria – [l.] vlastnou rukou. 

manus, us, f. – [l.] ruka. 



 

Manus cava – ruka nadmerne prehĺbená v dlani. 

Manus valga – ruka vybočená na stranu malíčka. 

Manus vara – ruka vybočená na stranu palca.  

manuskript – [manuscriptus] rukopis. 

manustupratio, onis, f. – [l. manus ruka + l. stuprum zneuctenie] manustuprácia, pohlavné 

sebaukájanie. 

manuálna medicína – th. smer, kt. pouţíva v th. porúch pohybového systému zásahy terapeutovej 

ruky. Na rozdiel od →masáže ide o veľmi krátkodobý zásah, od kt. sa očakáva dlhodobý účinok. 

Zásah musí byť cielený, predpokladá preto znalosť jemnej dg. funkčných porúch pohybovej sústavy. 

Predmetom záujmu m. m. sú funkčné poruchy pohybového systému, ako sú →vertebrogénne 

bolestivé sy. a i. bolestivý sy. pohybového systému (→syndrómy). K metódam m. m. patrí 

manipulácia, mobilizácia, vyťahovanie, pretiahnutie svalu, mäkké techniky a obstreky. 

Manipulácia – je rýchly pohyb vykonaný cieleným smerom v malom rozsahu a obvykle malou silou 

s cieľom obnoviť pohyblivosť kĺbu vrátane kĺbovej vôle, a tým odstrániť ťaţkosti pacienta vyvolané 

blokádou. Môţe ju vykonávať len lekár, absolvent špeciálneho kurzu poriadaného odbornou 

Spoločnosťou myoskeletálnej medicíny v 3 ucelených blokoch po 60 h s polročnými prestávkami na 

zvládnutie jednotlivých techník.  

Indikáciou manipulácie je dokázaná blokáda, o kt. sa predpokladá, ţe podmieňuje ťaţkosti pacienta, 

moţnosť uzamknutia segmentu chrbtice, teda zabránenia pohybu v okolitých segmentoch tak, aby 

bola manipulácia cielená a ľahký al. stredný stupeň blokády.  

Pred manipuláciou treba vykonať malou silou predpätie, kt. vyčerpá moţný pohyb do krajnej polohy. 

Bez uvoľnenia predpätia sa potom vykoná vlastná manipulácia. Najšetrnejšia manipulácia je v 

smere, kde sa odďaľujú kĺbové plôšky, teda v krčnej chrbtici do trakcie, v bedrovej chrbtici do rotácie 

k strane blokády. Zvukový efekt – lupnutie, kt. podstata nie je jasná, nie je podmienkou úspešnej 

manipulácie. Ide pp. o následok utvoreného vákua pri odďalení klbových plošiek. Manipulácia v tom 

istom segmente by sa nemala opakovať častejšie ako raz/mes. 

Stoddard roztriedil blokády podľa závaţnosti na 5 skupín: 1. blokády bez pohyblivosti (ankylózy) – 

nevhodné na manipuláciu; 2. výrazné blokády – vhodné len na mobilizáciu; 3. mierne blokády – 

moţná je mobilizácia i nárazová manipulácia; 4. blokády s normálnou pohyblivosťou – nie je vhodná 

th., keď je však pohyblivosť v niekt. smere obmedzená, kým v inom je pohyb voľný, býva th. vo 

voľnom smere nenásilná a veľmi účinná; 5. blokády s hypermobilitou – manipulácia, najmä nárazové 

techniky nie sú vhodné.  

Úspešná manipulácia má za následok obnovenie pohyblivosti vrátane kĺbovej vôle, ako aj intenzívnu 

reflexnú odozvu vo všektých tkanivách, kde boli reflexné zmeny pred manipuláciou. 

Mobilizácia – slúţi na úplné uvoľnenie blokády al. jej zmiernenie pred manipuláciou. Mobilizácia s 

postizometrickou relaxáciou – tlmí reflexné spazmy, preto je dosiahnutý účinok porovnateľný s 

manipuláciou. Ide o šetrný výkon, kt. moţno opakovať, a to aj v prípadoch, kde sa manipulácia 

spájala s rizikom. Postup je obdobný ako pri uvoľňovaní samostatných svalových spazmov. 

Postihnutý segment sa uvedie do krajnej polohy v smere blokády, pacient sa vyzve k miernemu 

tlaku v opačnom smere a po uvoľnení izometrického tlaku sa sleduje relaxácia, kt. sa prejavuje 

moţnosťou pasívneho odporu počas izometrickej fázy trvajúcej ~ 10 s. Terapeut pritom kladie 

odpor, monitoruje uvoľňovanie svalov a dáva pokyny na izometrickú kontrakciu svalu pacienta min. 

silou a následnú relaxáciu vyuţitím facilitácie vdychom a pohľadom a inhibíciou zrušením pohľadu a 

výdychom. Uvoľnenie vlastnej blokády sa prejaví nápadným zväčšením rozsahu pohybu pri 1. al. 3. 

opakovaní relaxácie (tzv. fenomén roztápania). 



 

Pri tzv. atigravitačnej relaxácii (Zbojan a spol., 1991) sa vyuţíva fyziol. gravitačná sila hlavy al. 

končatiny a dávkovateľný podnet, a to vo fáze izometrického odporu, ako aj vo fáze relaxácie. 

Odporúča sa pritom predĺţiť obe fázy > 20 s. Ide o autoterapiu, kt. si pacient na pokyn lekára môţe 

vykonávať aj niekoľkokrát/d. 

Aktívny, repetitívny pohyb – vykonáva pacient v smere obmedzenej pohyblivosti. Následkom 

recipročnej inhibície nastáva pritom útlm antagonistov, kt. je spastický, preto je táto mobili-zácia 

účinnejšia ako jednoduchá pasívna repetitívna mobilizácia, kt. vykonáva terapeut. 

Priama repetitívna svalová kontrakcia – vyvoláva mobilizáciu za určitých podmienok bezprostredne; 

moţno tak vyvolať rytmickou kontrakciou mm. scaleni mobilizáciu 1. a 2. rebra al. kontrakciu m. 

psoas mobilizáciou torakolumbálneho prechodu. 

Facilitácia pohľadom – pohyby očí facilitujú pohyb hlavy a trupu v smere pohľadu a inhibujú pohyb v 

opačnom smere. To platí najmä pre dvíhanie hlavy a trupu a otáčanie, nie však pre úklon. 

Využitie dýchania – nádych uľahčuje, kým výdych tlmí svalovú činnosť. Existuje aj vzťah medzi 

pohľadom nahor, vzpriamovaním trupu a vdychom, ako aj medzi pohľadom nadol, ohýbaním trupu a 

výdychom. Vzťahuje sa to však len na krčnú a bedrovú chrbticu, kt. majú rozhodujúcu úlohu pri 

celkovom pohybe trupu. V hrudnom úseku je to max. vdych, kt. facilituje flexiu a znemoţňuje 

extenziu, a max. výdych, kt. facilituje záklon, t. j. torakálny úsek vzriamovača trupu. Je to dôleţité, 

lebo max. výdych je najúčinnejším prostriedkom mobilizácie torakálnej chrbtice do flexie a max. 

výdych do extenzie. Najpozoruhodnejšou synkinézou je jav opísaný Gaymansom (1980), kt. spočíva 

v striedavom odpore v susedných segmentoch počas lateroflexie chrbtice. Počas vdychu sa zvyšuje 

odpor proti úklonu a počas výdychu sa uvoľňuje (nastáva mobilizácia). V susediacom segmente sa 

naopak odpor počas výdychu zvyšuje a počas nádychu uvoľňuje (mobilizuje). Hovorí sa o 

,,vdychovo-výdychových“ a výdychovo-vdychových“ segmentoch, pričom označenie prvej dychovej 

fázy zodpovedá zvýšeniu odporu. Toto striedanie je zákonité a dá sa vyjadriť takto: 1. v krčnej 

chrbtici sú párové segmenty vdychovo-výdychové a nepárové vdychovo-vdychové; 2. v cervi-

kotorakálnom prechode (C6–Th2) sú všetky vdychovo-výdychové; 3. v segmente C0–C1 vdych a 

výdych vyvoláva rovnaký účinok počas lateroflexie, ale aj rotácie, v predklone a záklone, intenzita 

opísaného účinku klesá kaudálnym smerom. 

Vyťahovanie svalov – pouţíva sa v th. bolestivých sy. vzniknutých následkom dysfunkcie inej 

štruktúry, napr. kĺbu (tzv. sy. pretiahnutého al. skráteného svalu). Vyťahovanie zahrňuje: 1. 

jednoduchú relaxáciu (angl. relaxation); 2. uvoľnenie (pomalé pretiahnutie svalu, angl. release); 3. 

vlastné vytiahnutie (strečing, angl. stretching), týka sa nielen kontraktilných, ale aj nekontraktilných 

elementov.  

Dynamické vyťahovanie je rýchle, viacmenej švhihové charakteru. Pouţíva sa najmä v telovýchove. 

Statické vyťahovanie trvá dlhšie, min. 30 min. Má významnú úlohu pri stavoch so zmenenou 

adaptabilitou svalových vláken, zmenenou kontraktilnou schopnosťou, ako sú prim. postihnutia 

svalov (progresívna svalová dystrofia, myozitída, reumatické ochorenia). 

Tzv. postfacilitačná inhibícia je aplikácia vyťahovacích techník v útlmovej fáze. Dá sa rozdeliť na 

vytiahnutie jediného svalu a vyťahovanie svalu s vôľovou aktiváciou antagonistickej svalovej 

skupiny. Aktivácia antagonistickej svalovej skupiny vyvoláva prehĺbenie útlmu vyťahovaného svalu 

(Sheringtonova teória recipročnej intervácie). Tu však nevieme, kt. anatomická štruktúra sa 

ovplyvňuje. Jedinou štruktúrou, kt. moţno totiţ th. ovplyvniť je svalové vlákno; väzivo, šľachy a väzy 

takejto moţnosti unikajú. Úplný posfacilitačný útlm sa dosahuje po max. svalovej kontrakcii trvajúcej 

1 s; dlhšie trvajúca max. kontrakcia uţ hĺbku svalového útlmu neovplyvní. V praxi sa však pouţívajú 

aţ 7 – 20-s max. kontrakcie (Janda). Útlm H-reflexu, podľa kt. moţno merať kvalitu excitability 

miechového reflexného oblúka po vôľovej kontrakcii, trvá max. 5 s. To znamená, ţe sval je v útlme, 

pri kt. naň nemoţno efek-tívne pôsobiť, len 5 s, pričom tento útlm nastáva ihneď po svalovej 



 

kontrakcii. Keď sa po vôľovej kontrakcii svalu chvíľku počká a sval sa začne preťahovať aţ po 

niekoľkých s, dostáva sa uţ do fázy, keď svalové vlákno nie je utlmené. Pomalšie techniky pôsobia 

teda pp. na iné štruktúry neţ sval. Vyťahovanie svalov je účinné len po 4 – 5-násobnom opakovaní; 

ďalšie vyťahovanie uţ nemá zmysel. 

Mäkké techniky – pozostávajú u masáţových prvkov. Ovplyvnením reflexných zmien vo svaloch a 

podkoţí sa pomocou nich zniţuje bolestivosť, čím sa uľahčí následná mobilizácia a manipulácia. K 

najvýznamnejším technikám, kt. slúţia na reflexnú th., ale aj na dg. patrí: 

Kiblerova riasa – medzi palcom a prstami sa utvorí koţná riasa, kt. sa posúva z bedrovej oblasti 

nahor aţ do krčnej oblasti. V oblasti hyperalgických Headových zón moţno pocítiť zvýšený odpor 

proti riaseniu, riasa je hrubšia, pričom pacient prejavuje reakciu na vyvolanú bolesť. Keď sa uvedený 

postup opakuje s pouţitím správnej sily, stav sa postupne zlepšuje, odpor proti riaseniu klesá a 

bolesť ustupuje. 

Spojivová masáž podľa Leubeovej-Dickeovej – vyvolávanie riasenia koţe zanorenou špičkou prsta 

do koţe miernym tlakom a jej posúvaním. Pred prstom sa utvára plytký val. Keď sa tento val posúva 

v normálnom tkanive, pacient ho málo cíti a odpor proti špičke prstu je malý. V hyperalgických 

zónach je naproti tomu odpor zvýšený, pred špičkou prsta sa tvorí pevný a drsný koţný val, pričom 

posúvanie prsta sa stáva bolestivé, niekedy ho pacient vníma ako ostrý predmet. 

Pretiahnuteľnosť kože – je v rôznych miestach rôzna, na symetrických miestach by však mala byť 

rovnaká. Pri preťahovaní koţe veľmi malou silou sa čoskoro dosahuje istá hranica, tzv. bariéra, kt. je 

pruţná a bez násiilia moţno dosiahnuť väčšie pretiahnutie, najmä keď chvíľku vyčkáme. V 

hyperalgických zónach kladie koţe zvýšený odpor proti pretiahnutiu a pri dosiahnutí bariéry odpor 

prudku narastá, opísané pruţenie chýba.  

Gläserova technika – je pohyb najpovrchnejšou vrstvou koţe ľahkým dotykom rôznym smerom, 

pričom sa zisťuje odpor, kt. je v hyperalgických zónach zvýšený. 

Posúvanie kože – angl. skin drag, jemný ťahavý pohyb prsta po koţi, pričom v mieste hypar-

algických zón sa zisťuje mierny odpor, akoby sa koţa zadrhávala. 

Pri obstrekoch je časť účinku následkom mechanického podráţdenia hrotom ihly, preto sa odporúča 

namiesto obstrekov lokálnymi anestetikami metóda suchej ihly (bez anestetika), najmä v prípadoch, 

kde je vysoká pravdepodobnosť vzniku alergickej reakcie. 

manželstvo – l. matrimonium, obvykle spoločensky uznaný, legalizovaný sexuálny vzťah medzi 

dvoma al. viacerými partnermi opačného pohlavia, o kt. sa predpokladá, ţe sa skôr al. neskôr stane 

základom →rodiny. 

Typológia manţelstva – m. je spoločenská inštitúcia s historicky premenlivými formami spojenia 

jedincov (kedysi skupín) rôzneho pohlavia, najmä s cieľom zaloţiť r., kde deti narodené ţenou sa 

uznávajú ako legitímni potomkovia obidvoch jedincov. M. môţe mať viaceré varianty spojenia: 1. 

jedného muţa a jednej ţeny (monogramia); 2. väčšieho počtu partnerov (polygamia) – manţelov 

(polyandria) al. ţien (polygynia). 

Skupinové m. je pohlavné a manţelské spoluţitie skupiny muţov jedného rodu, príp. jednej frátrie v 

potenciálnych polygamných vzťahoch so skupinou ţien druhého rodu, resp. druhej frátrie. Podľa 

niekt. autorov to bola prvobytná forma v ranej matriarchálnej rodovej spoločnosti. 

Uvádzajú sa aj iné typológie manţelstva: podľa výberu partnera, vnútorného usporiadania vzťahov v 

manţelstve a podielu partnerov na moci v spoločnosti (patriarchát, martiarchát, príp. tzv. egalitárne 

manţelstvá), podľa dedenia mena, majetku ap. (patrilinearita al. matrilinearita), podľa toho, kde nový 

pár zakladá domácnosť (patrilokalita a matrilokalita al. neolokálne manţelstvo). 



 

Okrem toho sú mimoriadne typy m., ako napr. m. medzi ţenami, kt. môţe byť legalizáciou 

lesbického vzťahu, môţe ísť o zástupné roly muţa a otca v r. v prípade nedostatku muţských 

aktérov, čo je riešenie určitého sociálneho problému, kt. volia niekt. prírodné národy. Tzv. duchovné 

al. posmrtné m. je sociálnou metaforou na reálne m. Ide buď o pomyselné spojenie s fiktívnou 

bytosťou al. mŕtvou osobou, al. o partnerskjý vzťah bez sexuality, akcentujúci duševné spojenie, 

súhrn. Aj takéto m. sú postavené na určitom sľube, záväzku, chápanom ako obojstranný akt. 

Biologické a sociálne aspekty manţelstva – m. je súčasne biol. a sociálnym procesom. Biol. ide v 

podstate o prenášanie génov do populá-cie, sociálne o inštitucionálny prostriedok, ktorým sa 

uvádzajú noví členovia do sociálneho systému. Ekonomické faktory majú tendenciu ovplyvňovať 

niekt. faktory m., napr. vek v čase vstupu do m., opätovné m. ovdovených ap. Percento m. stúpa s 

obdobím hospodársklej prosperity, klesá v čase zostupu. M. v neskoršom veku sú častejšie v 

mestskej, industrializovanej spoločnosti. Jestvuje tendencia ţeniť sa podľa spoločenských prvkov: 

vek, rasa, náboţenstvo, socioekonomický a vzdelanostný štatút, štatút predchádzajúceho m., 

miestne príbuznosť.  

V spoločnostiach, kt. povoľujú voľný výber partnera, sa snaţí kaţdý z nich nájsť si ho podľa toho, 

ako vyhovuje jeho psychol. potrebám a uspokojuje najviac jeho vlastnú osobnosť. Manţelská 

adaptácia a pocit šťastia sú najpravdepodobnejšie, keď sa partneri svojimi prejavmi, záujmami, 

systémami hodnôt ap. podobajú, čím je väčšia vzájomná adaptácia v čase prvého dvorenia, čím 

viac pokladajú obidvaja partneri m. vlastných rodičov za šťastné, čím je vyššia úroveň vzdelania 

partnerov a tieţ ich socioekonomický štatut, čím sú menej narušení psychologicky, čím sú menej 

úzkostní, čím majú vyššie morálne zásady. 

Vo všetkých spoločnostiach (primitívnych, preindustriálnych i vysoko rozvinutých) je rozvod 

(rozchod) manţelov spojený so sociálnym nesúhlasom. Percento rozvodov v západných krajinách 

stúpa. Kolíše s prosperitou (vzostup) a hospodárskou depresiou (pokles). Vzostup rozvodov sa 

uvádza okolo 3. r. m. Rozpad m. (rozvod, opustenie partnera, rozchod) je najvyšší v niţších 

socioekonomických vrstvách, vo zmiešaných m. bez prvného morálneho postoja, v mestách a v m. 

charakterizovaných predmanţelskými graviditami.  

Manţelské šťastie je subjektívny stav, kt. má vzťah k anticipáciám a predchádzajúcim skúse-

nostiam partnerov. Otvorené spory, hádky nie sú neklamnou mierou pocitu nešťastnosti m., pretoţe 

niekt. z nich zniţujú tenziu, kt. je zdrojom tohto pocitu. Trvalý, avšak potláčaný antagonizmus al. 

úplná dominancia jedného partnera je častým zdrojom nešťastnosti, aj keď nie je zjavné. Rozdiely 

názorov, ich prejavy sú len prirodzeným následkom jedincovej osobnosti a rozdielu systému hodnôt. 

Toto, ako všetko v priebehu m. podlieha stálym adaptáciám.  

Právne aspekty manţelstva – kultúrno-historickým základom m. nášho typu je rímske rodinné 

právo a neskoršia kresťanská doktrína, prísne preferujúca monogamické m. a stráţiaca jeho 

nerozlučiteľnosť.  

M. je v slov. rodinnom práve zakotvené ako trvalé spoločenstvo muţa a ţeny, jeho hlavným účelom 

je zaloţenie rodiny a výchova detí. Toto spoločenstvo, zaloţené na právnom vzťahu, je postavené 

na zásadách dobrovoľnosti a rovnoprávnosti. Postup pred uzavretím m. upravuje zákon č. 154/1994 

Z. z. NR SR o matrikách, § 27–30. Pozrite si postup, ako uzatvoriť cirkevný al. civilný sobáš. 

• Cirkevný sobáš – kresťanské cirkvi chápu m. sviatosť, kt. je závaţnejšie ako m. uzavreté 

občianskym sobášom. Kresťan smie vstúpiť do zväzku manţelského iba raz, lebo cirkev chápe m. 

ako doţivotný sľub. Výnimkou je úmrtie druhého z manţelov al. niekt. špecifické okolnosti 

umoţňujúce cirkevnú rozluku m. Uzavretie m. vyhlasujujú snúbenci pred príslušným orgánom cirkvi 

v mieste určenom predpismi registrovanej cirkvi al. náboţenskej spoločnosti pre náboţenské obrady 

al. úkony. Cirkevný sobáš môţe sobášiaci uzavrieť aţ po predloţení osvedčenia vydaného 



 

príslušným matričným úradom < 3 mes. pred sobášom. Orgán cirkvi potom doručí protokol o 

uzatvorení m. príslušnému matričnému úradu. 

• Občiansky sobáš – uzatvára sa na obecnom al. mestskom úrade. Snúbenci vyhlasujú súhlasne, 

verejne a slávnostne uzatvorenie m. pred starostom, primátorom al. povereným členom obecného, 

resp. mestského zastupiteľstva matričného úradu za prítomnosti matrikára, ako aj 2 svedkov. 

Občiansky sobáš pri splnení zákonných podmienok moţno absolvovať príp. viackrát za ţivot. 

Spoluvlastníctvo môţe mať dvojakú formu: a) podielové spoluvlastníctvo (vec má aspoň 2 

vlastníkov, pričom kaţdému z týchto vlastníkov patrí určitý ideálny podiel na veci); b) bezpodielové 

spoluvlastníctvo (ďalej len BSV), kt. na rozdiel od podielového spoluvlastníctva môţe vzniknúť a 

existovať len medzi manţelmi. BSV je inštitútom občianskeho práva. Upravuje ho § 143 – 151 

zákona č. 40/1964 (občiansky zákonník). Vznikne uzavretím m. medzi manţelmi a bude sa týkať 

všetkých vecí, kt. jeden z manţelov al. obaja spoločne získali počas manţelstva. Vo výlučnom 

vlastníctve kaţdého z manţelov ostanú niekt. veci, kt. sa nemôţu stať súčasťou BSM. Patria sem: 1. 

veci získané dedičstvom (ak sú dedičmi obaja manţelia, budú ju mať v podielovom 

spoluvlastníctve); 2. veci získané darom; 3. veci, kt. slúţia len osobnej potrebe al. výkonu povolania 

len jedného z manţelov; 4. veci vydané v rámci reštitúcií jednému z manţelov; 5. majetok, kt. 

nadobudol jeden z manţelov ešte pred uzavretím m.; 6. bolestné, náhrada za sťaţenie 

spoločenského uplatnenia niekt. z manţelov; 7. autorské diela. 

M. má najmä tieto funkcie: 1. biologická funkcia – zahrňuje sexualitu ako takú a reprodukciu; 

sexualita ostáva prítomná aj v manţelstve bez detí, avšak neúplne, chýba tu spontánnosť, pretoţe 

aj sexuálny styk reguluje zvýšená moţnosť počatia; 2. výchovná funkcia – znamená výchovu detí, 

ale aj vzájomne jeden druhého; m. bez detí napĺňa túto funkciu minimálne; 3. ekonomická funkcia – 

zabezpečenie príjmu rodiny na zákl. potreby, ale aj na kultúru, šport, oddych, vzdelávanie ap.; 4. 

emocionálna funkcia – týka sa celej škály emocionality medzi manţelským párom, manţelmi a 

deťmi i medzi súrodencami navzájom.  

K elementárnym manţelským právam a povinnostiam vyplývajúcim z rodinného práva patrí najmä 

vzájomný monopol nad sexuálnym ţivotom a legalita otcovstva a materstva. Tradične získava 

manţel právo na domáce sluţby manţelky, ona naopak na manţelove ekonomické sluţby, príp. na 

zabezpečenie obţivy. Väčšinou získavajú spoločné právo disponovať narastajúcim majetkom, sú 

povinní niesť spoločné následky príp. majetkových strát, utvoriť majetkovú základňu pre svoje deti.  

M. prináša so sebou aj výmenu statusov. Nemusí ísť o vykalkulované veno, kt. inštitúcia sa 

v modernej spoločnosti stále viac oslabuje, ale aj o prevod privilégií, o umoţnenie vstupu do určitej 

spoločenskej skupiny otváraúcej napr. obchodné moţnosti, prinášajúce prestíţ ap. To môţu byť 

hlavné al. aspoň prídavné dôvody uzatvárania m., najmä vekovo nerovných. Pri výraznej vekovej al. 

ekonomickej nerovnosti partnerov sa konsenzus m. v ţivotnom štýle rodín dosahuje na základe 

výmeny iných hodnôt ako vo vekovo a sociálne rovnom m. V prípade veľkej vekovej nerovnosti m. 

často neprechádza obdobím tzv. mileneckej lázky, čo nevylučuje manţelskú lásku, kt. máva z jednej 

strany črty detskej úcty a z druhej strany charakter rodičovskej ochrany. 

Manţelstvo z aspektu kresťanskej morálky – podľa kresťanskej manţelskej doktríny sa m. 

pokladá za posvätný zväzok, potvrdzovaný Bohom. Človek existuje ako muţ a ţena v rozdielnosti, 

kt. sa neobmedzuje na telesnosť, ale vtláča sa a preniká do jeho celého duševného preţívania. Len 

v polarite rovnocenných pohlaví sa plne realizuje hojnosť ľudského. V osobitnej forme →lásky, aká 

rozkvitá medzi muţom a ţenou, preţívajú ako výzvu k slobodnému rozvoju vzájomne si patriť a 

prijať plné ţivotné spoločenstvo, kt. sa vyjadruje v telesnej sexuálnej oddanosti a je pôvodnejšie, 

vnútornejšie a hlbšie zasahujúce ako všetky ostatné formy ľudského spoločenstva. P. manţelstva 

moţno určiť z teleologického pozorovania pohlavnej rozdielnosti s jej hodnotovými moţnosťami 



 

a hodnotovou naliehavosťou ako človeku mravne poskytnutú formu usporiadanosti pohlavného 

správania, kt. má vlastné ciele a vlastnosti, kt. nie sú ponechané na ľubovôľu človeka. 

Z cieľov sa pritom najprv a bezprostredne preţíva osobitný druh dopĺňania a pomoci, aký je moţný 

len v láskyplnom ţivotnom spoločenstve medzi muţom a ţenou, v kt. nachádza naplnenie a pokoj aj 

pohlavný pud. Manţelská láska je však podľa svojej prirodzenosti pudená k plodnosti v plodení a 

výchove detí. Vnútorné spoločenstvo lásky manţelov prepoţičiava uţ samo zo seba dostatočný 

zmysel m. aj vtedy, keď z osobitných dôvodov nemoţno očakávať potomstvo. Obmedzovať 

manţelskú plodnosť – svojvoľne bez zodpovedajúceho váţneho dôvodu, napr. len z egoistickej 

pohodlnosti al. prostriedkami nepriemeranými ľudskej dôstojnosti – predstavuje priestupok voči 

mravnému poriadku. Nerušený priebeh biol. zákonitostí sám však ešte neznamená nijaký prírodný 

zákon v zmysle prirodzeného mravného zákona. 

M. sa zakladá sobášom, kt. sa vďaka sociálnemu významu m. uzatvára verejne pred určitými 

úradnými svedkami občianskej spoločnosti (al. ako sviatosť m. pred cirkevnými svedkami). Pri ňom 

si manţelia sľubujú vzájomnú lásku a vernosť, kt. najťaţším porušením by bolo cudzoloţstvo. 

Vlastnosti m. – jednota (monogamia) a nerozlučiteľnosť (protiklad rovodu m. s moţnosťou 

opätovného sobáša), vyplývajú z obsahu zmyslu láskyplnej oddanosti, kt. človeka zasahuje v takej 

hĺbke a mohotnosti, ţe ju ako pritakanie osobnému Tie moţno naplniť len voči jednému jedinému 

človeku, ďalej zo zodpovednosti manţelov voči deťom, kt. vzišli z manţelského spojenia a majú 

nárok na bezpečie v lone rodiny a na lásku obidvoch rodičov. Aj keď vedomie hodnoty 

nepodmieneného vyţadovania jednoty a nerozlučiteľnosti m. v mnohých kultúrach chýba, predsa sa 

m. postupne vyvinulo z prastavu všeobecnej promiskuity. 

Napriek veľkému významu pohlavnosti pre osobné zrenie muţa a ţeny nie je m. pre človeka úplne 

nevyhnutné. Slobodné neuzatváranie sobášov (panenstvo, celibát) ľudí schopných m. (prijímané z 

mravných a náboţenských motívov) môţe pre povolaných otvárať osobitne hodnoté moţnosti v 

láskyplnom odovzdaní sa Bohu a v obetavej sluţbe blíţnym. 

Psychologické problémy v manţelstve – vzťahy medzi partnermi v priebehu m. môţu byť dobré, 

zlé, vyváţené, harmonické, poznačené hádkami, konfliktmi, pozíciou, kt. zaujíma jedinec v celkovej 

štruktúre a funkcii rodiny, rodinnou rolou. Charakterizujú ich špecifické postoje, afekty, správanie, 

hnev, agresia, potreba afiliácie (priateľské a akceptujúce otvorené sociálne správanie), závislosti.  

Ideálne m. je harmonické. Harmóniu však treba chápať realisticky. Nemá sa očakávať ideál, večná 

láska a absol. bezkonfliktovosť. M. je však spoločenská inštitúcia, kt. v súčasnosti prechádza 

celosvetovo chron. krízou, o čom svedčí vysoká miera rozvodovosti (asi 1/3 všetkých m. sa 

rozvádza a ďalšie m. ţivoria).  

Vzťah medzi manţelskými partnermi, hoci sa veľmi dobre k sebe hodia, je vţdy konkurenčný. Aj keď 

má jeden z partnerov dispozíciu byť submisívnym (podrobivým), prebieha konkurenčný boj, boj o 

právo rozhodovať, riadiť, konať. Konkurenčný boj je silný, keď ani jeden z partnerov neustupuje a 

obidvaja sa snaţia byť dominantnými. 

V manţelskom poradenstve treba pri posudzovaní konfliktov vţdy poznať stanoviská obidvoch 

partnerov. Nie je pritom vhodné príliš sa angaţovať. Aj na prvý pohľad krajne rozvadení manţelia sa 

môţu ešte toho istého dňa udobriť a lekár ostane tým zlým, kt. medzi nich zasahoval a bol proti 

jednému z nich.  

Disharmónia a krízy – krízy spojené so značným emočným rozrušením nebývajú ireverzibilné. 

Vyhráţka o rozvode v rozčúlení neznamená s istotou, ţe nenastane zmierenie. Spoľahlivejším 

znakom defini-tívneho rozchodu je skôr ľahostajnosť. 

Účinnejšie ako autoritatívna rada je trpezlivé vypočutie manţelského partnera, kt. sa potrebuje 

vyrozprávať. Tým, ţe sa pacient rozpráva, môţe navyše sám nahliadnuť svoje mylne predstavy o 



 

konflitke. Správne volenými otázkami moţno napomáhať korekcii omylov a chybných postojov v 

partnerskom vzťahu. 

Tzv. manţelská disharmónia je subjektívny pocit jedného al. obidvoch partnerov, ţe vo vzájomnom 

spoluţití nemoţno ďalej pokračovať. Krízy a konflikty v manţelstve majú rôzny pôvod.  

Pomerne časté je tzv. ,,hysterické“ m. ,,Hysterickí“ psychopati sú jedinci navonok teatrálni, 

afektovaní, sú v podstate egoistickí, nekritickí, sú afektívne labilní. Majú sklon skresľovať 

skutočnosť, pričom nie je vţdy isté, koľko sami uveria svojej produkcii a koľko vedome skresľujú. Sú 

stále nespokojní. Ich emócie a hodnotenia sú vţdy v extrémnych polohách. K niekomu al. niečomu 

majú vysoko pozit. al. hlboko negat. vzťah. Milujú al. nenávidia. Tak je štruktúrovaný aj uch vzťah k 

manţelským partnerom. 

,,Hysterická“ ţena si nájde partnera, kt. je ,,fantastický“, konečne ,,našla niekoho, kto jej rozu-mie“ 

atď., a to namiesto vyvrheľa, sadistu, akého mala predtým. Keď sa vydá, úvod navonok pôsobí 

ideálne. Po čase sa rozvíja konflikt. Najprv manţela trýzni tým, ţe nie je sexuálne uspokojená. Muţ 

sa snaţí , ale neúspešne, a tým sa stáva impotentným. Ţena vyvoláva scény pre kaţdú maličkosť, 

muţa pred druhými obviňuje postupne zo všetkého. Kaţdého presvedčí, rozpráva detaily, čo 

všetkého zlé jej muţ robí, kaţdý ţasne a ľutuje ju. Je schopná rozprávať na verejnosti detaily z 

intímneho ţivota, o tom, aký je jej muţ zvrhlý a sadista. Nájde si milenca a má k dispozícii 

ospravedlnenie. Milenec je tým, kt. konečne má pre ňu ,,porozu-menie“ atď. 

Manţelský partner, ktorého si zvolí ,,hysterická“ ţena, nebýva po telesnej ani duševnej stránke 

výnimočný, býva skôr subtílny a aj psychicky zraniteľnejší. Po čase ho stihne to isté, čo zaţil 

manţel. Partneri pritom obyčajne ostávajú spolu, ţena vystrieda niekoľkých milencov, medzitým sú 

krátke udobrenia. Nakoniec sa ţena lieči na hysteroidnú neurózu, muţ ju ošetruje, vybavuje lekárov, 

podáva sťaţnosti a je mu dovolené byť muţným, stenickým.  

,,Hysterické“ správanie partneriek v m. podľa psychoanalyticky orientovaných psychiatrov je 

podmienené abnormálným pretrvávaním neuvedomovaného incestného priania voči otcovi, kt. patrí 

k normálnemu vývoju detskej sexuality. Preto ţeny volia za púartnera slabších jedincov, kt. 

nekonkurujú ich zvyčajne autoritatívnym otcom. Konkurenicu medzi otcom a manţelom nakoniec 

riešia v neprospech partnerov, ktorých trýznia a poškodzujú tým, ţe z nich urobia impotentných. 

Táto interpretácia nie je však všeobecne akceptovaná. Je však pravdou, ţe výber partnerov nie je 

náhodný a zodpovedá zloţitým psychickým dispozíciám. Hysterofilný muţ, keď sa predsa len 

rozvedie, je ohrozený tým, ţe si znova vezme za manţelku hysterickú ţenu. Hysterická ţena práva 

tak znova volí hysterofilného muţa (Ţucha, 1991). 

Psychoterapeutickú pomoc potrebujú trpiaci partneri, napr. ţeny agresívnych muţov, alkoholikov; 

trpia totiţ aj ich deti. Radu psychoterapeutickú radu potrebujú tí, čo ţiarlia. Psychoterapeutické 

vedenie má pomôcť zbavovať sa neodôvodnenej ţiarlivosti. Radu, ako postupovať, potrebujú tí, 

ktorých zasiahla nevera partnera. ,,Výsluchy“, vyhráţky, špehovanie nie sú účel-né, narúšajú vzťahy 

medzi partnermi a neprispievajä k riešeniu situácie ani pri skutočnej nevere jedného z partnerov.  

Sexuálny ţivot v m. je iný ako medzi milencami. Predstava, ţe ţena musí preţívať orgazmus pri 

kaţdom styku s partnerom a súčasne s ním, je mýtus, kt. narúša harmonický vzťah. Mnoho ţien 

,,dozrieva“ vo svojej schopnosti dosiahnuť orgazmus aţ neskôr. Manţelský vzťah a sexuálny ţivot 

manţelov narúša vynucovanie pohlavného styku al. manipulovanie s partnerom (trestanie, 

odmeňovanie, ,,tichá domácnosť“). Muţ, kt. pristupuje k pohlavnému aktu s jediným cieľom 

uspokojiť partnerku, ohrozuje svoju potenciu. Včasná kvalifikovaná rada môţe zabrániť fixácii 

sexuálnych porúch. 

V 70. r. vznikli u nás poradne pre m., v kt. pôsobili psychológovia, psychiatri, sociálni pra-covníci, 

príp. právnici. Pomáhali objasňovať a riešiť rôzne emoční rozpory medzi partnermi. 



 

Na testovanie vzťahov manţelov slúţia viaceré dotazníky, napr. Gapponiho  dotazník  (1973) s 5 

poloţkami, kt. si všíma 1. faktor priateľskej spolupráce (4 poloţky); 2. mieru zhody medzi partnermi 

(5 poloţiek); 3. citové vzťahy (4 poloţky); 4. postoje k m. a druhému partnerovi (5 poloţiek); 5. 

sexuálne vzťahy (4 poloţky). Na hodnotenie vzťahov osobnostií motivácií a manţelských rol ako 

prediktorov priebehu m. sa pouţíva napr. test Bartona a spol. (1972). Dotazník adjustácie manţelov 

(Marriage Adjustment Inventory, MAI, Manson a Lerner, 1962) má 52 skŕov: 4 skóre 

(sebahodnotenie, hodnotenie manţelov, celkové hodnotenie manţela a manţelky) v kaţdej z 12 

oblastí (rodinné vzťahy, dominancia, nezrelosť, neurotické črty, sociopatické črty, zachádzanie z 

peniazmi, deti, záujmy, telesný stav, schopnosti, sexualita, nezlučiteľnosť) a celkové skóre na 

sebahodnotenie, hodnotenie manţelov, hodnotenie manţel–manţelka, celkové. Podobný je MASCS 

(Marriage Adjustment Sentence Com-pletion Survey)(Manson a Lerner, 1962 – 65). 

mapa – [l. mappa pôvodne servítka, neskôr plátené dosky na ukladanie máp] 1. zobrazenie povrchu 

Zeme al. hviezdnej oblohy v zmenšenom pomere (v mierke); 2. zobrazenie rozloţenia dajakého 

javu; 3. →kognitívna mapa.  

Mentálna mapa – zvnútornený kognitívny obraz (predstava) mesta, dediny al. krajiny, regiónu 

tvoriaceho ţivotné prostredie daného jedinca, kt. je vyjadrený obvykle geograficky (kartograficky al. 

schematicky). Je to aj výskumná metóda zachytávajúca priestorovú štruktú-ru preferencií, hodnôt, 

postojov. Jej priekopníkom je K. Lynch, kt. pomocou dotazníkov spracoval predstavy priestorových a 

reziduálnych preferencií obyvateľov veľkomestských aglomerulácií. Zistil, ţe ľudia priestorovo 

štruktúrujú svoje ţivotné prostredie podľa niekoľkých elementov, v kt. sa zachytáva psychol. a 

symbolicky význam priestoru. Pracuje sa pojmami dominan-ta, trasa, uzol, obvod, hranica atď. 

Predstavy, na základe kt. sa tvoria m. m., podmieňuje najmä politické, sociálne, kultúrne, 

ekonomické i ,,genetické“ pozadie jedinca. O. i. je dôleţitá úroveň spokojnosti s daným miestom, 

znalosť priestoru, informova-nosť, skúsenosť. M. m. patria do tzv. behaviorálnej geografie, kde sa 

ňou zaoberajú najmä geografi, sociológovia, psychológovia a urbanisti. 

mapa génov – schematické znázornenie topografie →génov v →chromozómoch. 

mapovanie – 1. utváranie plôch povrchu na znázornenie rôznych oblastí a ich vzťahov; 2. lokalizácia 

relat. polôh génov na chromozome. 

Mapovanie diskov – v sieťových operačných systémoch je to pridelenie označenia lokalného disku 

sieťovému (zdieľanému) adresáru, t. j. adresáru iného počítača, kt. sa potom javí ako ďalší lokálny 

disk. Je to jeden zo spôsobov ako uţívateľovi urobiť sieť transparetnou (neviditeľnou, voľne 

prechádzateľnou). Ide o utvorenie sieťového disku (resp. virtuálneho disku lokálneho počítača). V 

systémoch Microsoft Windows je beţnejší názov pripojenie a odpojenie sieťového disku. 

Mentálne mapovanie – spájanie súvislostí slov podľa významu. Pouţíva sa napr. na štruktúrovanie 

textu, hľadanie kľúčových termínov v texte a vzťahov medzi nimi. 

Mapovanie povrchu tela – utváranie máp krivkami znázorňujúcimi izopotenciálne oblasti povrchu 

tela zmeraných pomocou EKG. Pouţíva sa na dg. rozsahu infarktu. 

Mapovanie srdca – elektrofyziol. metóda, pri kt. sa zaznamenávajú elekt. potenciály pomocou 

elekt-ród umiestených priamo na srdci na dvojrozmernom displeji, ako obraz pôvodu a dráh šírenia 

elekt. vzruchov pri depolarizácii srdca; →elektrokardiografia. 

maprotilín – N-metyl-[3,9,10-etanoantracén-9-(10H)-ylpropyl]-amín, C20H23N, Mr 277,41; tetracyklické 

antidepresívum s účinkom podobným účinku tricyklických antidepresív. Ide o tymoleptikum II. 

generácie, kt. tlmí pomerne špecificky spätné vychytávanie noradrenalínu na centrálnych synapsiách 

a má len min. anticholínergické účinky. Rýchlo a úplne sa resorbu-je z GIT, jeho biol. dostupnosť je 

prakticky 100 %. Vrcholovú koncentráciu v plazme dosahu-je do 6 – 16 h. Biol. t0,5 je 31 – 55,2 h. 

Ustálené koncentrácie sa dosahujú ~ po 7 d podávania. Hlavným metabolitom je dezmetylmaprotilín. 



 

Pribliţne 2/3 podanej dávky sa vylučuje oblič-kami a ~ 1/3 stolicou. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe 

88 %. M. preniká do materského mlieka, koncentrácia v likvore je 2 – 13 % koncentrácie v plazme. 

Maprotilín 

Indikácie – depresie pri ťaţších somatických chorobách (ako prvá a hlavná indikácia), endo-génne 

periodické, cyklické i tzv. involučné depresie, psychogénne reaktívne a neurotické depresie, depresie 

pri vyčerpaní, somatogénne org. symptomatické depresie, larvované a kli-makterické depresie; 

úzkostné a dysforické a apatické stavy, najmä v starobe, psychosoma-tické a somatické ťaţkosti s 

depresívnym al. úzkostným podkladom, dystýmie, bipolárne poruchy, ako anxiolytikum a pri chron. 

bolestiach. K jeho cieľovým indikáciám nepatrí úzkostná panická porucha a obsesie. 

Kontraindikácie – absol.: uţívanie inhibítorov MAO, gravidita (najmä 1. trimester), súčasne pitie 

alkoholu; relat.: opatrnosť je ţiaduca pri ťaţkých hepatopatiách a nefropatiách, glaukó-me, hypertrofii 

prostaty, epilepsii, hypotenzii a u osôb, kt. činnosť vyţaduje sústredenú pozornosť, ako aj pri súčasnej 

aplikácii sympatikomimetík a kardiovaskulárnych liekov. 

Nežiaduce účinky – závraty, ospalosť, nauzea, sucho v ústach, alergické koţné reakcie, mier-ny 

pokles TK, poruchy očnej akomodácie, mikčné poruchy. 

Interakcie – m. potenciuje tlmivý účinok sedatív, neuroleptík, antihistaminík a alkoholu. Potencuje 

anticholínergický účinok antiparkinsoník a sympatikomimetický účinok sympati-kotoník. Zniţuje 

hypotenzívny účinok betanedínu, debrizochínu a guanetidínu. 

Dávkovanie – prvé týţd. th. sa podáva 3-krát 25 mg/d, neskôr individuálne udrţovacie dávky. Pri 

ťaţších stavoch sa podáva spočiatku 3-krát 50 mg/d, pri ľahších stavoch 3-krát 10 mg/d. Prednostne 

sa zvyšuje večerná dávka. Účinok nastupuje aţ v 2. – 3. týţd. th. Pacienta treba na to vopred 

upozorniť, aby th. predčasne neprerušil. 

Prípravky – Maprotilin 25, 50 a 75 VON CT
®
 tbl.obd.; maprotilín mezylas – Ludiomil

®
 inj. 

Maprotilin 25, 50 a 75 VON CT® tbl. obd. (CT-Arzneimittel) – Maprotilini hydrochloridum 25, 50 al. 75 

mg v 1 poťahovanej tbl.; psychofarmakum, antidepresívum, tymoleptikum; →maprotilín. 

Maraňonov príznak – [Maraňon, y Posadilo Gregorio, 1887 – 1960, špan. lekár] →príznaky. 

Maraňonov syndróm I, II a III – [Maraňon, y Posadilo Gregorio, 1887 – 1960, špan. lekár] 

→syndrómy. 

maranticus, a, um – [l.] marantický, vysilený. 

marasmus, i, m. – [g. marainó kazím, hubím] marazmus, úplné oslabnutie, vysilenie podmienené 

pokročilým vekom. 

Marburgov príznak – [Marburg, Otto, 1874 – 1948, rak. neurológ] →príznaky. 

Marburgov syndróm – [Marburg, Otto, 1874–1948, rak. neurológ] →syndrómy. 

marburgská choroba →choroby. 

Marcaine
®
 inj. (Astra) – Bupivacaini hydrochloridum 2,5 mg (0,25 %) al. 5 mg (0,5 %) v 1 ml inj. rozt.; 

lokálne anestetikum; →bupivakaín. 

Marcaine-Adrenaline
®
 inj. (Astra) – Bupivacaini hydrochloridum 2,5 mg al. 5 mg + Ephed-rini 

hydrogenotartaras 5 mg (1:200 000) v 1 ml inj. rozt.; lokálne anestetikum; →bupivakaín. 

Marcaine Spinal Heavy 0,5 %
®
 inj. (Astra) – Bupivacaini hydrochloridum 5 mg v 1 ml inj. rozt.; lokálne 

anestetikum; →bupivakaín. 

Mardenov-Walkerov syndróm – [Marden, P. M.; Walker, W. A., amer. pediatri] →syndrómy. 



 

Marduk B a R
®
 gel (Sand K Pharma) – Benzoylperoxidum 50 mg (5 %) v 1 g gélu; dermatologikum 

antiseptikum keratolytikum; pouţíva sa v th. akne; →benzoylperoxid. 

Marekova choroba – [Marek, Josef, 1867–1952, maď. veterinár] →choroby. 

Mareyov reflex – [Marey, Etienne J., 1830–1904, franc. fyziológ] →reflexy. 

Marfanov príznak I a II – [Marfan, Antoine-Bernard Jean, 1858 – 1942, franc. pediater] →príznaky. 

Marfanov syndróm I – [Marfan, Antoine-Bernard Jean, 1858 – 1942, franc. pediater] →syndrómy. 

margaritoma, tis, n. – [g. margaron perla + -oma bujnenie] margaritóm, druh cholesteatómu. 

marginalis, e – [l. margo okraj, hrana] marginálny, okrajový. 

marginatus, a, um – [l. marginare zahrnúť] ohraničený, lemovaný. 

margo, inis, f. – [l.] okraj, hrana. 

Margo acutus – ostrý okraj. 

Margo anterior – predný okraj, predná hrana, dlaňová hrana. 

Margo crenatus – brázdovaný, ryhovaný okraj, napr. sleziny. 

Margo falciformis – kosákovitý okraj. 

Margo frontalis – čelový okraj. 

Margo inferior – dolný okraj. 

Margo infraorbitalis – podočnicový okraj. 

Margo liber – voľný okraj. 

Margo medialis – prístredný okraj, prístredná hrana. 

Margo nasalis – nosový okraj. 

Margo obtusus – tupý okraj. 

Margo occipitalis – záhlavný okraj. 

Margo parietalis – temenný okraj. 

Margo posterior – spakručná hrana, zadný okraj. 

Margo pupillaris – zrenicový okraj. 

Margo squamalis – m. squamosus, šupinový okraj. 

Margo superior – horný okraj. 

Margo supraorbitalis – nadočnicový okraj. 

Margo vertebralis – prístredný okraj. 

marche à petits pas – [franc. chôdza malými krokmi] abnormálna chôdza, pri kt. pacient vykonáva 

veľmi krátke kroky; pozoruje sa pri niekt. formách parkinsonizmu a mozgovej ateroskleróze. 

Marchesaniho syndróm – [Marechesani, Oswald, 1900 – 1952, nem. oftalmológ] →syndrómy. 

Marchiafavova-Bignamiho choroba – [Marchiafava, Ettore, 1847 – 1935; Bignami,  Amico, 1862 – 

1929, tal. patológovia] progresívna degenerácia corpus callosum, charakterizovaná progresívnym 

úbytkom inmtelektu, poruchami emócií, zmätenosťou, halucináciami, trasom, rigiditou a konvulziami. 

Ide o zriedkavú chorobu, kt. postihuje najmä muţov stredného veku trpiacich calkoholizmom a 

nutričným deficitom. 



 

Marchiafavova-Micheliho choroba – [Marchiafava, Ettore, 1847 – 1935, tal. patológ; Micheli, 

Ferdinando, 1847 – 1935, tal. lekár] →choroby. 

Marchiho globuly – [Marchi, Vittorio, 1851 – 1908, tal. lekár] fragmenty a častice deštruovaného 

myelínu pri degenerácii miechy; farbia sa →Marchiho metódou. 

Marchiho metóda – [Marchi, Vittorio, 1851 – 1908, tal. lekár] →metódy. 

march of convulsion – [angl. progresia kŕčov] rozšírenie epileptických kŕčov z distálnych oblastí na 

proximálne pri fokálnych záchvatoch. 

Marieho choroba – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár] →choroby. 

Marieho príznak I a II – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár] →príznaky. 

Marieho-Bambergerova choroba – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár; Bamberger, Eugen, 

1858 – 1921, rak. lekár] →choroby. 

Marieho-Foixov príznak – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár; Foix, Charles, 1882 aţ 1927, 

franc. neurológ] →príznaky. 

Marieho-Guillainovv príznak – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár; Guillain, Georges, franc. 

neurológ] →príznaky. 

Marieho-Lériho syndróm – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár; Léri, André, 1875 aţ 1930, 

franc. neurológ] →syndrómy. 

Marieho-Seéov syndróm – [Marie, Julien, súčasný paríţsky pediater; Seé, Georges, franc. pediater] 

→syndrómy. 

Marieho-Scheuthauerov syndróm – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár] →syndrómy. 

Marieho-Strümpelova choroba – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár; Strümpel, Adolf, 1853 – 

1925, nem. lekár] →choroby. 

Marieho-Toothova choroba – [Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár; Tooth, Henry, 1856 aţ 1925, 

angl. lekár] Charcotova-Marieho-Toothova choroba.  

Marin-Amatov syndróm – [Marin-Amat, Manuel, špan. oftalmológ] →syndrómy. 

Marinescuov príznak I a II – [Marinesco, Gheorghe, 1863–1938, bukureštský neurológ] →príznaky. 

Marinescuov-Sjögrenov syndróm – [Marinescu, Gheorghe, 1863 – 1938, bukureštský neurológ; 

Sjögren. Torsten, * 1896, švéd. neurológ a psychiater] →syndrómy. 

Marionov syndróm  – [Marion, Henri, súčasný franc. lekár] →syndróm. 

Mariotteov-Boyleov zákon – [Mariotte, Edme, 1620 – 1684, franc. fyzik pôsobiaci v Dijone; Boyle, 

Robert sir, 1627 – 1691, angl. fyzik] →zákony. 

Mariotteova škvrna – slepá škvrna, fyziol. skotóm, podmienený výstupom n. opticus zo sietnice a 

chýbaním neuroepitelu. Zväčšuje sa napr. pri neuritis n. optici, mestnavej papile, glaukóme 

(Bjerrumov príznak). 

marker – [angl.] markér, značka, značkovač, indikátor, etiketa. Biol. látka (proteín, enzým, hormón), 

kt. prítomnosť, výskyt, resp. zvýšená prítomnosť v tkanivách al. telových tekutinách zistená 

pomocou vhodných metód poukazuje na určitý fyziol. (napr. krvné skupiny) al. patol. stav 

(→nádorové markery). Patria sem chromozómové, bunkové, stopovacie m. (tracer). 

marketing – [angl.] ekon. trh, odbyt, obchodný. M. je systém organizácie a riadenia výrobnej, odbytovej 

a obchodnej činnosti podnikov a firiem, zameraný na uspokojovanie poţiadaviek trhu a dosiahnutie 

max. ekonomického efektu. 



 

Marlowov test – [Marlow, Frank William, 1858 – 1924, amer. oftlamológ] →testy. 

marmoratio, ons, f. – [l.] mramorovanie. 

Marogen
®
 – rekombinantný ľudský →erytropoetín  

Maroteauxov-Lamyho syndróm I, II a III – [Maroteaux, Pierre, *1926, paríţský pediater; Lamy, 

Maurice, 1895 – 1975, paríţský genetik] →syndrómy. 

Maroteauxov-Malamutov syndróm – [Maroteaux, Pierre, *1926, paríţský pediater; Malamut, 

Georges, franc. pediater] →syndrómy. 

Marplan
®
 tbl. (N. V. Organon) – Desogestrelum 150 mg ; Ethinylestradiolum 30 mg v 1 tbl.; 

kombinovaný antikoncepčný prostriedok; →antikoncepcia. 

marrubiín – 6-[2-(3-furanyl)etyl]dekahydro-6-hydroxy-2a,5a,7-trimetyl-2H-nafto-[1,8-bc]fu-ran-2-ón, 

C20H28O4, Mr 332,42; diterpénový laktónový princíp izolovaný z jablčníka 

obyčaj-ného [Marrubium vulgare (Tourn.) L., Labiatae]. 

Marrubiín 

 

 

Marrubium vulgare (Tourn.) L., Labiatae – jablčník obyčajný. Trváca teplomilná bylina výšky aţ 50 

cm. Byľ má priamu, štvorhrannú, olistenú protistojnými vajcovitokopijovitými, 

končistými, mäkko ochlpenými listami. Biele kvety (jún–september) vyrastajú z 

pazúch listov. Pre farm. účely sa pestuje. Drogu tvorí usušená vňať, Herba 

marrbubii (ČSL 4). Má horkastú ostrú chuť a vôňu po jablkách. Obsahuje triesloviny 

(~ 6 %), diterpénové horčiny (marrubiín aţ 1 % a i.), silicu, saponíny a sliz. Z drogy 

sa pripravuje zápar, kt. sa pouţíva ako antidiaroikum, choleretikum, expektorans a 

amárum. Droda je súčasťou prípravku The Salvat‹ a Species cholagogae Planta
®
. 

Marrubium vulgare 

 

 

 

Marshallov syndróm – [Marshall, Don, amer. oftalmológ] →syndrómy. 

Marshallova riasa – [Marshall, John, 1818 – 1891, angl. anatóm] plica v. cavae sinistrae. 

Marshallova žila – [Marshall, John, 1818 – 1891, angl. anatóm] v. obliqua atrii sinistri. 

Marshallov-Boneyov test – [Bonney, William Francis Victor, londýnsky gynekológ] →testy. 

Marshallova-Marchettiho-Krantzova operácia →operácie. 

Marshallov-Whiteov syndróm – [Marshall, Wallace; White Cleveland, amer. lekári] →syn-drómy. 

Marshova choroba – [Marsh, Henry sir, 1790–1860, írsky lekár] →tyreotoxikóza. 

Marsupialia – [l. marsupium mešec] vačkovce, ţivorodce, rad triedy cicavcov. Ide o primitívnu skupinu 

cicavcov s koţným abdominálnym (brušným) vakom (marsupium), v kt. prebývajú novorodenci do 

časyu, keď sú schopní samostatného ţivota. Brušný vak podopiera pár vakových kostí. Vo vaku sú 

mliečne bradavice. Vajíčka sú väčšie ako pri placentovcoch a sú bohaté na ţĺtok. Rodia nevyspelé 

mláďatá, kt. sa ďalej vyvíjajú vo vaku. Ústa im zrastajú s mliečnou bradavicou a samica im do nich 

vstrekuje mlieko. V. sú tvarovo značne rozdielna skupina, prispôsobená prostrediu. Sústreďujú sa 

v austrálskej oblasti, zriedka v Amerike. Kengura veľká (Macropus giganteus) je najväčší vačkovec, 



 

predné končatiny má krátke, zad-né dlhé, skákavé. Pri skokoch si pomáha chvostom. Vevericovec 

veľký (Pataurus sciureus) ţije na stromoch, koala medvedíkovitá (Phascolarctos cinereus) sa 

podobá medvedíkovi, ţije na stromoch, vlkovec psohlavý (Thylacinus cynocephalus) je mäsoţravý, 

podobá sa psovi, ţije v Tasmánii, krtovec pieskový (Notoryctes typhlops) ţije pod zemou ako náš 

krt. 

marsupialisatio, onis, f. – [l. marsupium mešec] marsupializácia, operačný výkon, pri kt. sa vypustí 

obsah cysty al. patol. dutiny a jej vonkajšie okraje sa všijú do operačnej rany. 

marsupium, i, n. – [l. mešec] 1. skrótum; 2. vonkajší brušný vak, v kt. klokany nosia a ţivia 

novorodencov; obsahuje cicavčie ţľazy. Marsupia patellares – plicae alares. 

Martinottiho bunky – [Martinotti, Giovanni, 1857 – 1928, tal. patológ] →bunky. 

Martinova bandáž – [Martin, Henry Austin, 1824-1884, amer. chirurg] rolovaná, zvitková bandáţ 

pomocou tenkého elastického ovínadla. 

Martinova choroba – [Martin, Henry Austin, 1824–1884, amer. chirurg] →choroby. 

Martinov-Albrightov syndróm – [Martin, Éric, švajč. internista; Albright, Fuller, amer. lekár] 

→syndrómy. 

Martinov-Bellov syndróm – sy. fragilného chromozómu X; →syndrómy. 

Martlandov syndróm – punch drunk, dementia pugillistica, poúrazová encefalopatia u bo-xérov; 

boxérsky sy.; →syndrómy. 

Martorellov syndróm – [Martorell, Fernando Otzet, *1906, barcelonský kardiológ] →syn-drómy. 

Marvelon
®
 tbl. (N. V. Organon) – Desogestrelum 150 mg; Ethinylestradiolum 30 mg v 1 tbl.; 

kombinovaný antikoncepčný prostriedok; →antikoncepcia.  

mAs – súčin miliampérsekunda, popri napätí (kV) dôleţitý parameter správneho osvetlenia pri rtg 

snímkovaní (ide o súčin prúdu rtg trubice v mA a času osvetlenia v s. 

mas, maris, m. – [l.] samec. 

MASA syndróm →syndróm. 

masáž – [g. massein hnetenie, franc. massage] druh →manuálnej terapie, orientovaná najmä na 

svalstvo, jej hlavným cieľom je dosiahnuť ich uvoľnenie a i. priaznivé ovplyvnenie miestnych a 

celkových porúch a zmien vyvolaných chorobu, poranením al. námahou. Prispieva aj k posilňovaniu 

zdravia a zvyšovaniu celkovej odolnosti. Podľa spôsobu vykonávania sa rozoznáva ručná m. a m. 

pomocou a prístrojov a i. prostriedkov. 

Ručná (manuálna) masáţ – zahrňuje klasickú, reflexnú m., m. vnútorných orgánov, kozmetickú m. 

a športovú m. 

Klasická m. pozostáva zo systému mechanických podnetov, kt. vykonáva masér na tele pacienta 

rukou z th. dôvodov. Celkový účinok klasickej m. sa prejavuje vplyvom na vegetatívny a obehový 

systém. M. pôsobí celkove relaxačne a v závislosti od typu m. upokojujúco al. stimulačne. Pri m. sa 

uvoľňujú humorálne látky (histamín, acetylcholín a i.). Miestne pôsobí m. na koţu, krvný a lymfatický 

systém, kĺbové puzdrá, šľachy a periférne nervy. Súčasne sa zlepšuje prísun ţivín, kyslíka a 

ochranných látok. Priaznivým ovplyvnením odtoku ţilovej krvi sa urýchľuje odstránenie 

nepotrebných produktov metabolizmu. Vo svaloch sa zlepšuje krvný obeh, zvyšuje sa ich výkon a 

urýchľuje sa ich zotavenie. Vhodnými hmatmi moţno pôsobiť aj na tonus svalstva. Pri celkovej 

únave pôsobí m. osvieţujúco, príp. upokojujúco, zlepšuje spánok ap. 

Švédska (Lingova) m. má 5 zákl. úkonov: trenie, roztieranie (friction), hnetenie, tepanie a chvenie. 



 

Trenie (effleurage) sa vykonáva dlaňou al. jednotlivými prstami a vţdy smerom k srdcu 

(centripetálne). Trením sa nielen kaţdá masáţ začína a končí, ale vsúva sa aj medzi ostatné 

masáţne úkony. 

Roztieranie (friction) sa vykonáva pomocou bruška niekt. z prstov, najčastejšie ukazováka, kt. sa 

usiluje masér krúţivým pohybom preniknúť do hĺbky tkanív taimer kolmým smerom. Roztieranie sa 

pouţíva napr. na kĺboch. 

Hnetenie (pétrissage) vykonáva masér uchopením svalových zväzkov palcami proti ostatným 

prstom a postupným stiskom a krúţivým pohybom prstov proti palcom prepracúva jednotlivé svalové 

úseky. Smer je opäť centripetálny. 

Tepanie (tapotement) – masírovaný úsek sa tepe v rýchlom tempe extendovanými prstami striedavo 

obidvoma rukami. Na hranu malíčka postupne dopadá štvrtý, tretí a druhý prst; je to tepanie tzv. 

vejárom. Tepaním sa pôsobí na citlivé nervové zakončenia masírovaného úseku a súčasne na 

rozloţenie tkanivových tekutín. 

Chvenie (vibration) masírovaného úseku je jemnejšie a zrýchlené tepanie. Má slabý dráţdivý účinok 

na svalstvo, zlepšuje jeho tonus, a sedatívny účinok na nervy. 

M. má ~ 40 úkonov, kt. moţno rozdeliť na 3 skupiny, pričom pri masáţnom postupe sa vţdy 

zachováva ich poradie. Sú to úkony trecie, nárazové a pasívne. 

Smer m. – účinný aktívny úkon m. sa začína na akrálnych častiach končatín (prstoch) a smeruje 

centripetálne ku koreňovým kĺbom. Odtiaľ sa neúčinne vracia centrifugálne k akrálnym častiam. Toto 

centripetálne pravidlo neplatí pre masáţ trupu a hlavy. Na bruchu sa postupuje podľa priebehu 

hrubého čreva. Podľa postupu celkovej m. sa rozoznáva zostupná a vzostupná m. Zostupná m. sa 

začína na horných končatinách, pokračuje na hrudníku, bruchu, chrbte a končí sa na dolných 

končatinách; pri vzostupnej m. je postup opačný. Pri zostupnej m. sa TK mierne zniţuje (preto sa 

pouţíva častejšie), pri vzostupnej zvyšuje (pouţíva sa len u hypotonikov). 

Miestnosť na m. – má byť svetlá, dobre vetrateľná, s teplotou ~ 22 °C. Pri m. pacient leţí, len m. 

hlavy a šije sa robí v sediacej polohe. Masáţi predchádza hypertermická procedúra, kt. uvoľňuje 

spazmy. Telo pacienta je zabalené do plachty a odrytá je klen tá časť tela, na kt. sa pracuje. 

Čas m. – najvhodnejší čas m. sú dopoludňajšie h, najskôr 3 h po jedení. Celková m. trvá 45 min 

(bez m. hlavy). Trvanie čiastočnej m. závisí od rozsahu: jednotlivé končatiny, brucho spolu s 

hrudníkom a chrbát sa masíruje po 10 min. Th. m. sa aplikuje v sériách, 2 – 3-krát/týţd., spolu 10 – 

15 sedení. Čiastočnú m. moţno vykonávať aj denne. 

Pri m. sa vyuţíva hladenie, miesenie, trenie, roztieranie, vibrácie, poklepávanie a krúţivé pohyby po 

stranách chrbtice a šije, pri kt. sa strieda stláčanie a uvoľňovanie. Pouţíva sa aj jemné plieskanie, 

udieranie hánkou, búšenie mierne zovretými rukami, tlčenie a bubnovanie prstami (bubnovanie 

bruškami prstov sa pouţíva na svalovú spodnú časť šije).  

Na m. sa pouţíva mydlo (bez prísady draselných solí), práškovaná krieda (nevýhodou je 

upchávanie koţných pórov a rozprašovanie), nedráţdivé oleje, biela vazelína, mastné krémy, 

emulzie, gély. Všetky tieto pomôcky majú utvoriť hladký povrch koţe. 

Indikácie – indikuje sa len čiastočná m., celková m. nemá th. zdôvodnenie a pouţíva sa len 

v športovej med. a s cieľom zvýšiť telesnú kondíciu. K indikáciám m. patria: 

1. choroby pohybového aparátu – subakút. a chron. kĺbové procesy s výnimkou akút. bolestivých 

reumatických a špecifických artritíd, degeneratívne kĺbové afekcie, ako sú osteoartrózy, spondylózy 

a spondylartrózy; 2. stavy po úrazoch a operáciách na kostiach a kĺboch – choroby svalstva 

(myalgie, svalové atrofie a dystrofie), choroby šliach a fascií, statická insuficiencia, svalové 



 

dysbalancie, chyby drţania tela, deformácie chrbtice; 3. choroby kardiovaskulárneho systému – pri 

srdcovej dekompenzácii sa vykonáva len čiastočná a šetrná 5-min m. na dolných končatinách a 

bruchu, pri nekontrolovanej hypertenzii zostupná m., po flebitídach a trombózach sa postihnuté 

miesto vynechá; 4. choroby nervového systému – poruchy nmotorických nervov so sprievodným 

postihnutím svalov, poruchy a äúrazy mozgu a miechy s následným postihnutím svalov, ako sú 

hemiplégie a paraplégie, stavy po poliomyelitíde ap.; pri chorobách senzitívnych nervov (neuralgie, 

neuritídy) je m. v akút. štádiu kontraindikovaná; 5. choroby GIT – gastroptóza a enteroptóza, 

obstipácia najmä atonického typu; 6. choroby dolných dýchacích ciest s následným postihnutím 

hrudníka a pomocného dýchacieho svalstva: emfyzém, chron. bronchitída a broncniálna astma; 7. 

rekonvalescencia po ťaţkých chorobách a stavy po telesnom vyčerpaní a svalovej únave.  

Kontraindikácie klasickej m. sú všeobecné a špeciálne. K všeobecným patrí m. bez lekárske-ho 

predpisu, celková telesná slabosť, koţné, najmä hnisavé afekcie, horúčkové stavy, post-prandiálne 

obdobie. 

Špeciálne kontraindikácie zahrňujú m. brucha pri vredovej chorobe ţalúdka, cholecystopatiách, 

chorobých čriev s hnačkou a krvácaním. U ţien sú to gynekologické zápaly, menštruácia, gravidita a 

2 mes. po pôrode. Nemasírujú sa zapálené kĺby, dolné končatiny pri flebitídach (min. 6 mes. po 

odznení akút. štádia) a veľkých varixoch. Kontraindikáciou sú aj hemoragické diatézy, pokročilá 

artérioskleróza, osteoporóza. 

Reflexná masáţ – od klasickej m. sa líši technikou hmatov a miestom aplikácie. Jej metodika sa 

vypracovala zač. 20. stor. Vykonáva sa na povrchu koţe na tých miestach, kt. sú sek. zmenené 

reflexným mechanizmom pri zákl. ochorení. Vychádza z koncepcie Headových zón a max. bodov 

(miesta max. citlivosti, často aj spontánne bolestivé); →trigger points. 

Do th. reumatických a niekt. interných chorôb zaviedla Dickeová a Leubová (1938) tzv. väzivovú m., 

t. j. dráţdenie koţe a podkoţia prstom rozlične hlboko vtlačeným do koţe. Predpokladali, ţe 

podkoţné tkanivo je oblasť, kde prebiehajú patol. reflexné zmeny pri chorobách vnútorných orgánov 

a kt. je prístupná th. výkonu. 

Tzv. segmentová m. (Dalicho a Gläser, 1951) nepôsobí len na väzivo, ale aj iné mäkké tkanivá, kt. 

sú inervované z rovnakých segmentov miechy a sú postihnuté patol. zmenami pri chorobách 

vnútorných orgánov. Zásahom do týchto periférnych zmien moţno priaznivo ovplyvniť chorobný 

proces na vnútornom orgáne. 

Tzv. periostová m. (Vogler, 1953) vychádzala z predpokladu, ţe pri chorobách vnútorných orgánov 

vznikajú bolestivé priehlbiny a opuchy na perioste, kt. tvoria nepravidelný povrch kostí. Pôsobením 

na tieto miesta moţbno priaznivo ovplyvniť patol. zmeny vnútorných orgánov. 

Vypracovali sa zákl. zostavy, kt. určujú postup masáţnych hmatov najmä na chrbtovej časti trupu 

(dorzálna zostava), zostava pre šiju a hlavu v sede, hrudník, panvu a končatiny. Jednotlivé zostavy 

majú trvať 20 min a aplikujú sa kaţdý druhý deň. Jedna séria obsahuje 10 aplikácií. 

Indikácie – zahrňujú org. i funkčné lézie, najmä v chron. štádiu. Patria sem: 1. nervové choroby 

(radikulárne a vertebrogénne sy. v oblasti krčnej a driekovej chrbtice, algické stavy po úrazoch a 

operáciách na centrálnom a periférnom nervovom systém ap.); 2. reumatické choroby 

(degeneratívne a svalové formy reumatizmu); 3. choroby vnútorných orgánov s prevahou spastickej 

zloţky (asthma bronchiale, bronchitis spastica, dyskinéza ţlčových ciest, obstipácia, dysmenorea 

ap.); 4. dysregulačné stavy vegetatívneho a endokrinného pôvodu (vazoneurózy, Raynaudov sy., 

neurocirkulačná asténia, migréna, poruchy ovariálnej funkcie ap.). 

Kontraindikáciou sú: 1. akút. zápal orgánov a povrchových tkanív; 2. stavy, kt. vyţadujú pokoj na 

posteli (infarkt myokardu, reunmatická horúčka, otras mozgu, akút. koreňové dráţdenie ap.); 3. 

horúčkové stavy a infekčné choroby; 4. hemoragická diatéza.  



 

Masáţ vnútorných orgánov – je špeciálne upravená m. s hmatmi odvodenými z klasickej m. 

Príkladom je m. maternice pri popôrodnom krvácaní z atonickej maternice, m. prostaty (vytláčanie 

sekrétu na určenie dg.), m. oka (keď treba vyvolať hyperémiu), m. mäkkého podnebia (pri obrne) ap.  

Masáţ srdca – je dôleţitým resuscitačným opatrením, kt. sa vykonáva nepriamo cez stenu hrudníka 

al. priamo. Nepriama (vonkajšia) m. hrudníka (srdca) sa vykonáva po dg. zastavenia srdca 

(nehmatateľný pulz na veľkých cievach, apnoe, bezvedomie). Vykonáva sa rytmickou a opakovanou 

aplikáciou tlaku na dolnú polovicu mostíka. Kompresiami sa zvyšuje vnútrohrudníkový tlak a stláča 

srdce medzi mostíkom a chrbticou, čím vzniká umelá srdcová systola a zabezpečuje sa perfúzia 

srdca, pľúc, mozgu a ostatných orgánov. Dosahuje sa systolický TK aţ 13,3 kPa (100 mm Hg), 

diastolický TK je nízky, preto stredný artériový tlak – pre perfúziu orgánov rozhodujúci – zriedka 

presahuje 5,33 kPa (40 mm Hg). Prietok krvi cez a. carotis dosahuje len 1/4 aţ 1/3 normálnych 

hodnôt. 

Pri nepriamej m. hrudníka technikou (Kouwenhoven, Jude a Knickerbocker, 1960) záchranca stojí 

na ľavej strane pacienta tvárou obrátenou k nemu, svoju ľavú ruku priloţí na mostík bázou dlane, 

pravú ruku priloţí na ľavé zápästie, čím sa zvyšuje tlak obodch rúk. Pacient leţí v horizontálnej 

polohe na chrbte tak, aby bol zabezpečený záklon hlavy potrebný na udrţanie voľných dýchacích 

ciest. Keď leţí na mäkkej posteli, musí sa pod chrbát podloţiť tvrdá podloţka, pretoţe uţ pri min. 

zvýšení polohy hlavy nad úroveň hrudníka sa perfúzia mozgu prudko zniţuje. Zvýšenie dolných 

končatín zlepšuje ţilový návrat a perfúziu orgánov. M. srdca treba vţdy doplniť umelým dýchaním 

(najlepšie spôsobom z úst do úst). 

Postup pri vonkajšej m. srdca: 

• záchranca najprv ukazovákom a stredným prstom ruky, kt. je bliţšie k dolným končatinám   

postihnutého vyhmatá dolný okraj hrudníka postihnutého na strane záchrancu 

• prsty sa potom posunú po hrudníku do priehlbiny tvorenej spojením rebier a mostíka v strede 

dolnej časti hrudníka 

• ukazovák sa presunie na dolný koniec mostíka 

• proximálna časť dlane ruky, kt. bola na hlave pacienta, sa posunie na dolnú polovicu mostíka do 

tesnej blízkosti ukazováka druhej ruky; dlhá  os  proximálnej časti záchrancovej ruky musí byť na 

dlhej osi mostíka, čím sa dosiahne, ţe hlavný tlak sa säústreďuje na mostík a minimalizuje sa 

moţnosť zlomeniny rebier 

• prvá ruka sa podom odstráni z priehlbinky hrudníka a poloţí sa na druhú ruku tak, ţe obidve ruky 

sú uloţené paralelne na sebe 

• prsty rúk môţu byť natiahnutíé al. medzi sebou, ale nemôţu sa dotýkať hrudníka. 

Účinná m. hrudníka sa dosiahne pri dodrţaní týchto opatrení: 

• horné končatiny sú stále vystreté v lakťových kĺboch a ramená záchrancu sú priamo nad rukami, 

takţe sa pri kaţdej kompresii prenáša priamo na mostík 

• mostík sa stláča u dospelého o 4 – 5 cm 

• tlak sa po kaţdej kompresii uvoľní, čím sa umoţní návrat hrudníka do normálnej polohy; pomer 

kompresie a uvoľnenia má byť 1:1 

• ruky sa od hrudníka nedvíhajú ani nemení ich poloha. 

Frekvencia vonkajších kompresií hrudníka je min. 80/min, optimálne 100/min. Rýchlejšia frekvencia 

kompresií umoţní zaradenie prestávky pre umelý vdych, kt. má byť pomalší (1 aţ 1,5 s). 



 

Pri resuscitácii dvoma záchrancami je prvý záchranca na strane postihnutého, vykonáva vonkajšie 

kompresie hrudníka, druhý záchranca je za hlavou pacienta, udrţuje priechodnosť dýchacích ciest, 

sleduje pulz na a. carotis a zabezpečuje resuscitáciu dýchania. Po 5. kompresii sa zaradí prestávka 

1 aţ 1,5 s na umelé inspírium. U intubovaného pacienta môţe byť táto prestávka kratšia a umelé 

inspírium rýchlejšie, pretoţe nehrozí riziko nafúknutia ţalúdka, regurgitácie al. aspirácie. Frekvencia 

vonkajších kompresií je 80 – 100/min, pomer kompresií a umelých vdychov 5:1 s prestávkami na 

umelé inspírium (1 – 1,5 s). 

Keď je zásah účinný, zjaví sa pulz, zuţujú sa zrenice a zlepšuje sa farba koţe. Ak sa stav neupraví 

do 2 min, treba zodvihnúť dolný končatiny 

Priama (vnútorná) m. srdca sa vykonáva uchopením a masírovaním srdca pri chir. zásahu. Je 

indikovaná pri penetrujúcich poraneniach hrduníka, ťaţkých deformitách hrudníka, zastavení srdca 

pri ťaţkej hypotermii al. po ruptúre aneuryzmy aorty (keď je k dispozícii mimotelový obeh), zastavení 

srdca na operačnej sieni u pacientov uţ s otvoreným hrudníkom, traume trudníka bez moţností 

stabilizácie hrudníka.  

Kozmetická masáţ – je klasická m. zameraná na odstránenie zrohovatenej vrstvy koţe. Uvoľňujú 

sa pritom vývody potných a mazových ţliaz a zleopšuje sa perspirácia koţe. Najčastejším miestom 

aplikácie je tvár. Rozoznávajú sa tri spôsoby kozmetickej m.: 1. povrchová m. (ľahké trenie bruškami 

prstov v rovnobeţnom al. kruhovom smere); 2. hĺbková m. (pôsobí na hlbšie uloţené podkoţné 

vrstvy – svaly, tuk, cievy a nervové zakončenia); brušká prstov hnetú, vytierajú a pretláčajú 

tkanivové vrstvyu úproti kostnej podloţke); 3. Leroyova plastická m. (vykonáva sa formou krátkych 

úderov, kt. sa postupne zrýchľujú, mení sa ich energia, čím sa postupne prepracúvajú hlbšie 

uloţené štruktúry). 

Indikáciou je mastná seboroická koţa, akne; pri suchej a stareckej koţi s vráskami sa postupu-je 

jemne a povrchovo. Hĺbková masáţ je indikovaná pri otuţovaní pookoţky a náhlej strate vlasov po 

niekt. horúčkových infekčných chorobách, keď m. podporuje výţivu vlasových folikulov. 

Kontraindikáciou sú hnisavé a plesňové choroby a venektázie. 

Športová masáţ – je klasická m. mimoriadne svalovo výkonných jedincov. Týka sa zväčša 

svalových skupín, kt. sa na pracovnom výkone nezúčastňujú v najväčšej miere a naopak svaly 

zabezpečujúce výkon sa majú masírovať len slabo al. vôbec nie. Rozoznávajú sa dva druhu 

športovej m.: 1. dráždivá m. (hmaty sa rýchlo a dôrazne striedajú, pričom sa nemá vyvolať bolesť); 

2. upokojujúca m. (prevládajú hmaty jemnejšie a pomalším tempom). M. v priebehu prípravného 

obdobia športovca sa nazýva tréningová m., v období pretekov pohotovostná m. Pri vytrvalostných 

športoch sa pred pretekom vykonáva upokojujúca m., pri rýchlostných športoch krátka dráţdivá m. a 

pri športoch s pouţitím sily moţno pouţiť dôrazné masáţne úkony. 

Kontraindikáciou športovej m. je úraz al. podozrenie na chorobu. 

Ostatné druhy masáţe 

• Masáž pomocou vody – vyuţíva sa mechanický stimul na povrchu tela vykonávaný pomocou 

vodného prúdu. Rozoznáva sa m. vo vodnom prostredí, kt. môţe byť pod vodou (subakválna) a vo 

forme vírivého kúpeľa; m. mimo vodného prostredia, kt. sa aplikuje pomocou spŕch a strekov 

(→hydroterapia).  

• M. kefou – pouţíva sa ako súčasť polokúpeľa. Trenín koţe sa vyvoláva hyperémia koţných 

kapilár, koţa sa podráţdi a vzniká príjemný pocit osvieţenia. Indikáciou sú neurózy, neurocirkulačné 

poruchy, hypotónia a celková slabosť.  

Prístrojova masáţ  



 

Prístrojová m. zahrňuje tieto druhy: 

• Vibračná m. – na povrch tela sa prenáša mechanické chvenie pomocou prístrojov, kt. vibrujú na 

základe rozličných fyz. princípov (mechanického, pneumatického a akustického). Pouţíva sa pri 

svalovej hypertónii (jemné vibrácie) al. svalovej hypotónii (tvrdšie vibrácie). Elekt. vibračné masáţne 

prístroje Redor I a II sú určené na m. všetkých partií tela. Prvý typ je vhodný na trvalé pouţívanie v 

liečebných zariadeniach, druhý na pouţívanie v domácnos-tiach. Pouţívajú sa na posilnenie 

svalstva pri poruchách pohybového aparátu, ale aj vnútor-ných orgánov (napr. pri zápche) a pri 

obezite.  

• Synkardiálna masáž – pomocou prístroja sa pôsobí na proximálnom konci končatín krátkotrvajúcim 

rytmickým tlakom, synchrónny s priebehom pulzovej vlny, čím sa podporuje prúdenie artériovej krvi. 

Sem patrí Fuchsov Syncardon. Indikáciou tejto m. sú poruchy periférneho obehu, org. a funkčné 

poruchy. 

• Vákuová m. – vykonáva sa prístrojom, kt. vyvoláva menlivá intenzita podtlaku (na princípe sania). 

Zlepšuje sa tým krvný a lymfatický obeh najmä u pacientov po úrazoch a pri niekt. reumatických 

chorobách s opuchom. 

MASC – skr. angl. myotube-associated specificity component zloţka špecifickosti asociovaná na 

myotubuly, nepresne definovaný proteín, kt. interaguje s väčšinou N-konca 4 extracelulár-nych 

domén podobných imunoglobulínom na MuSK; →sval.  

masc. – skr. angl. mass concentration hmotnostná koncentrácia. 

masculinisatio, onis, f. – [l.] maskulinizácia, virilizmus. 

masculinus, a, um – [l.] muţský. 

maschaladenitis, itidis, f. – [g. maschalé pazucha + g. aden ţľaza + -itis zápal] maschalade-nitída, 

zápal pazuchových lymfatických uzlín. 

maskovitá tvár – hypo- aţ amímia, kombinovaná príp. so seboreou a saliváciou. Vyskytuje sa pri 

Parkinsonovom sy., sklerodermii, zriedkavejšie pri sclerosis multiplex a reumatoidnej artritíde. 

maslo – l. butyrum. 

masochismus, i, m. – [Leopold von Sacher-Masoch, 1836 – 1895, rak. novelista] masochiz-mus, 

pohlavné vzrušenie dosiahnuté pri trýznení milovanou ţenou. 

Masonova operácia →operácie. 

mas. pill. – skr. na recepte pre l. massa pillularum pilulková hmota. 

masque biliaire – [franc. ţlčová maska] okuliarovité zhnednutie okolo očí u pacientov a he-

patobiliárnymi chorobami. 

massa, ae, f. – [l.] masa, hmota.  

Massa innominata – paradydimis.  

Massa intermedia – medzilôţková hmota. 

Massa lateralis atlantis – laterálna masa atlasu, zhrubnutie bočnej časti nosiča, na kt. sa upínajú 

oblúky a kt. nesú artikulačné plôšky a priečne výbeţky. 

Massa laterales ossis ethmoidalis →labyrinthus ethmoidalis. 

Massa lateralis ossis sacri – pars lateralis ossis sacri. 

Massa lateralis vertebrae – pediculus arcus vertebrae. 



 

massage – [franc. z g. massó stláčam] →masáž. 

masseter, eris, m. (musculus) – [g.] ţuvací sval. 

massetericus, a, um – [l.] ţuvací. 

Masselonove okuliare – [Masselon, Michel Julien, 1844 – 1917, franc. oftalmológ] okuliare s 

moţnosťou fixácie hornej mihalnice pri paralytickej ptóze. 

Massetov test – [Masset, Alfred Auguste, *1870, franc. lekár] →testy.  

Masshoffov syndróm – [Masshoff, Willy J., *1908, nem. lekár] →syndrómy.  

Massonov orgán – [Masson, Pierre C. L., 1880 – 1959, montrealský patológ] Hoyerov-Grosserov 

glomusový orgán, glomus myoarteriale, anastomosis arteriovenosa glomiformis. Klbkovité cievne 

útvary s a-v anastomózami v podkoţí, najmä v oblasti koncových tepien rúk a nôh. Sú významné 

pre periférnu termoreguláciu a prietok krvi koţou. . 

Masonov nádor – [Masson, Pierre C. L., 1880 – 1959, montrealský patológ] nádor glomu. 

Massonovo farbenie – [Masson, Claude Laurent, 1880 – 1959, franc. patológ pôsobiaci v Kanade] 

→farbenie. 

MAST – skr. angl. military or medical antishock trousers vojenské al. med. protišokové nohavice. 

masť →unguentum. Očná masť – oculentum. 

mast/o- – prvá časť zloţených slov z g. mastos prsník. 

mastadenitis, itidis, f. – [mast- + g. aden ţľaza + -itis zápal] mastadenitída, zápal prsníka, mastitída. 

Mastadenovirus – [mast- + adenovirus] cicavčie adenovírusy, rod vírusov čeľade Adenoviri-dae 

infikujúce sa v cicavcoch. Vyvolávajú choroby GIT, spojoviek, CNS a močových ciest., kt. môţu byť 

asymptomatické. Mnohé druhy zapríčiňujú vznik malígnych nádorov. Ľudské vírusy sa na základe 

štruktúrnych, imunol., biol. a chem. charakteristík delia na 6 podrodov (A – F). Druhy infikujúce ľudí 

sa označujú písmenom ,,h“ a číslom sérotypu; identifikovali sa druhy h 1 – h 42. 

mastalgia, ae, f. – [mast- + g. algos bolesť] bolesť prsníka. 

mastectomia, ae, f. – [mast- + g. ektomé odstrániť] →mastektómia. 

mastektómia – [mastectomia] ablatio mammae, amputácia, chir. odstránenie prsníka. 

1. Jednoduchá mastektómia: odstránenie prsníka s retromamárnym tukovým tkanivom a fascie m. 

pectoralis major bez odstránenia lymfatických uzlín.  

2. Modifikovaná radikálna mastektómia: odstránenie prsníka s regionálnymi, intrapektorálnymi 

a axilovými lymfatickými uzlinami s ponechaním obidvoch prsných svalov. Ide o štandardný výkon 

pri karcinóme prsníka, napr. modifikácia Halstedovej operácie podľa Pateya. Jej prednosťou je lepší 

kozmetický efekt, skrátenie operačného výkonu, menší výskyt lymfedému ipsilaterál-neho ramena, 

lepšia pohyblivosť pleca a hornej končatiny, priaznivejšie východisko na neskoršiu rekonštrukciu 

prsníka (plastiku). 

3. Radikálna mastektómia: →Halstedova operácia (→operácie). 

4. Subkutánna mastektómia: operácia prsníka so zachovaním ţľazového telesa, koţe s bradavkou 

a dvorčekom. Predpokladom je izolovaný nádor s Ø max. 2 cm jeho zachovaním, vykonáva sa pri 

rakovine prsníka, súčasné odstránenie pazuchových lymfatických uzlín a príp. následné oţiarenie. 

Súčasne sa obyčajne vykonáva rekonštrukcia prsníka.  

mastenec – l. talcum, talk, steatit, hydroxokremičitan horečnatý Mg3[(OH)2(Si4O10)]. Je to svetlý 

šupinatý jednoklonný, na pohmat mastný minerál. Vzniká premenou biotitu, pyroxénu a olivínu. 



 

Pouţíva sa na výrobu púdrov, zásypov, anorg. mastív, matného skla, krajčírskej kriedy, ako plnivo 

do gumy a mydla, leštidlo pri filtráciách, izolačný materiál a ako nosič katalyzátorov al. toxických 

látok. Je zákl. surovinou na výrobu steatitových keramických materiálov a vymurovky do vysokých 

pecí. Vyskytuje sa v kryštalických bridliciach fytilické-ho charakteru, u nás v oblasti Hnúšte, Jelšavy 

a Geceloviec.  

Masterov test – [Master Arthur M., 1895–1973, amer. kardiológ] →testy.  

Mastersov-Allenov syndróm – [Masters, William H., *1904, amer. gynekológ pôsobiaci v St. Louis; 

Allen, William A., *1904, amer. gynekológ] →Allenov-Mastersov sy. (→testy). 

masthelcosis, is, f. – [mast- + g. helkósis vredovatenie] masthelkóza, rozpad prsníka. 

masticatio, onis, f. – [l.] mastikácia, ţuvanie, hryzenie. 

masticatorius, a, um – [l.] ţuvací, hryzavý. 

mastitis, itidis, f. – [mast- + -itis zápal] mastitída, zápal prsníka. 

Mastitis abscedens – abscedujúci zápal prsníka. 

Mastitis acuta – akút. prudká mastitída. 

Mastitis carcinomatosa – karcinomatózny zápal prsníka. 

Mastitis chronica cystica – cystadenoma mammae. 

Mastitis lactantium – m. puerperalis, laktačný zápal prsníka. 

Mastitis puerperalis – m. lactantium. 

Mastitis neonatorum – mastitída novorodencov, zdurenie prsníka u novorodencov vplyvom 

hormónov matky. 

Mastitis parenchymatosa – parenchymatózny zápal prsníka, kt. postihuje iba ţľazové teleso. 

Mastitis phlegmonosa – flegmonózna mastitída, hlboký hnisavý zápal prsníka. 

Mastitis purulenta – hnisavý zápal prsníka s tvorbou abscesov. 

mastné kyseliny – triviálny názov nerozvetvených alkánových a alkénových kys. Názov dostali preto, 

lebo niekt. ich estery sa nachádzajú v tukoch. Voľné m. k. vzniknuté lipolytickým štiepením sú v 

niekt. prírodných tukoch a olejoch; →karboxylové kyseliny. 

mastocyt – ţírna bunka. 1. Polymorfonukleárny bazofilný granulocyt cirkulujúci v periférnej krvi. V 

jeho bazofilných granulách sa nachádza heparín a histamín. Vykazuje metachromáziu. Zvýšený 

počet m. býva pri myeloickej leukémii a polycytémii. 2. Tkanivový m. – pomerne veľká bunka 

spojivového tkaniva podobná bazofilom. Vyskytuje sa najmä v adventícíii menších ciev, v riedkom 

spojivovom tkanive a v stenách seróznych dutín. Má guľovité jadro a plazmu, kt. obsahuje vo vode 

rozp. granuly, preto sa dajú dokázať po fixácii preparátu alkoholom. M. sa nachádzajú sa najmä 

okolo ciev. Na svojom povrchu majú vysokoafinitné membránové receptory na väzbu Fc-domén a 

IgE. Obsahuje v cytoplazme granulá, kt. usklad-ňujú rozličné mediátory zápalu, ako je heparín, 

histamín, PAF (platelet-activating factor, faktor stimulujúci agregáciu trombocytov a uvoľňujúci z nich 

histamín), eozinofilový chemotaktický faktor, aktivátor plazminogénu, sérotonín a i. Ak sa počas 

zápalu, anafylaktickej a atopickej reakcie na ne nadviaţu IgE, príp. iné homocytotropné protilátky a 

potom prídu do kontaktu so špecifickým antigénom (alergénom), rýchle uvoľňujú do vonkajšieho 

prostredia svoje mediátory. V cytoplazme sú osobitné organely – lipidové telieska, v kt. prebieha 

metabolizmus kys. arachidonovej a uskladňujú sa jej produkty, vrátane leukotriénov. M. majú 

kľúčové postavenie v patogenéze reakcie včasnej precitlivenosti. Pri patol. procesoch s účas-ťou 

homocytotropných protilátok sa mediátory uvoľňujú nezávisle od prítomnosti špecifického antigénu, 



 

napr. účinkom niekt. fragmentov komplementu, hmyzích jedov, zásaditých peptidov, niekt. chem. 

látok a liečiv. V starobe klesá počet m., a tým aj reaktivita koţe.  

mastocytóm – [mastocytoma] izlovaný masívny infiltrát z mastocytov v kóriu. Je to pomerne 

zriedkavý nádor postihujúci najmä malé deti, veľkosti slivky, hnedastej farby.  

mastocytóza – [mastocytosis] zmnoţenie a proliferácia mastocytov v koţi, morfol. vo forme 

ţltohnedých škvŕn rozličnej veľkosti, kt. po trení a horúcom kúpeli vykazujú urtikariálnu 

symptomatológiou; →urticaria pigmentosa. 

mastodynia, ae, f. – [mast- + g. odyné bolesť] mastodýnia, bolesť v prsníku a jeho okolí vyvolaná 

funkčnými príčinami. 

mastoi(d)ectomia, ae, f. – [g. mastoidés hlávkový + g. ektomé odstránenie] mastoidektómia, chir. 

vybratie mechúrikov hlávkového výbeţka spánkovej kosti. 

mastoides, es – [g. mastoidés hlávkový] bradavkový, hlávkový. 

mastoiditis, itidis, f. – [proc. mastoideus hlávkový výbeţok + -itis zápal] mastoiditída, zápal 

mechúrikov hlávkového výbeţku spánkovej kosti. 

mastoidotomia, ae, f. – [g. mastoidés hlávkový + g. tomé rez] mastoidotómia, chir. preťatie, otvorenie 

hlávkového výbeţku spánkovej kosti. 

mastomenia, ae, f. – [masto- + g. mén mesiac] mastoménia, mesačné krvácanie z prsníka. 

mastopathia, ae, f. – [masto- + g. pathos choroba] mastopatia, choroba prsníka, obyčajne 

hormónového pôvodu. 

Mastopathia fibrosa cystica – cystadenoma mammae. 

Mastopathia virilis – virilná mastopatia, stvrdnuté zdurenie muţského prsníka hormónového 

pôvodu s dutinovým rozšírením vývodov. 

mastopexia, ae, f. – [masto- + g. péxis upevnenie] operačné upevnenie previsnutého prsníka, prišitie 

prsníka k svalovine hrudníka.  

mastoplasia, ae, f. – [masto- + g. plasis tvorenie] mastoplázia, zdurenie prsníka.  

mastoptosis, is, f. – [masto- + g. ptosis pokles] mastoptóza, previsnutý prsník.  

mastorrhagia, ae, f. – [masto- + g. rhagia z rhégnym výron] mastorágia, krvácanie z prsní-ka., 

krvácajúci prsník.  

mastotomia, ae, f. – [masto- + g. tomé rez] mastotómia, chir. otvorenie prsníka.  

Mastov syndróm – [Mast, meno pacienta, v rodine kt. sa prvýkrát sy. pozoroval v USA] →syndrómy. 

masturbatio, onis, f. – [l.] masturbácia, ipsácia, onánia, pohlavné sebaukájanie.  

MAT – skr. angl.  multifocal atrial tachycardia multifokálna predsieňová tachykardia. 

Matasov test – [Matas, Rudolph, 1860 – 1957, amer. chirurg] →testy. 

Matasova operácia – [Matas, Rudolph, 1860 – 1957, amer. chirurg] →operácie.  

Matasove pásiky – [Matas, Rudolph, 1860 – 1957, amer. chirurg] hliníkové pásy na dočasné 

uzavretie veľkej krvnej cievy s cieľom zistiť stav kolaterálneho obehu. 

maté – [špan.] sušené listy juhoamer. stromu Ilex paraguensis St. Hill., Aquifollaceae, z kt. sa 

pripravuje čaj. Droga obsahuje kofetín a taníny, pouţívala sa ako tonikum, diuretikum, stoma-

chikum, stimulans a laxatívum ( vo väčších dávkach). 



 

mater, eris, f. – [l.] 1. matka; 2. plena, obal, ochrana mozgu al. miechy.  

Dura mater – tvrdá plena.  

Pia mater – mäkká plena. 

materia, ae, f. – [l.] 1. hmota, látka; 2. hnis.  

Materia medica – súbor poznatkov o liečivách. 

materializmus  – [l. materia hmota + -ismus] filozofické učenie, podľa kt. prim. je hmota a sek. duch; 

op. idealizmus. M. ako všeobecný svetový názor učí prevoditeľnosti všetkého skutočného bezo 

zvyšku na hmotu a na sily, kt. sú úplne podrobené podmienkam hmoty. Kľučovým pojmom m. je 

→hmota. 

Hmota vo filozofii je relat. protiklad k forme sa chápe vo viacerých významoch: 1. Materiál, z kt. 

človek formuje diela umenia, resp. techniky (napr. drevo, kameň), v protiklade k forme al. tvaru, kt. 

látka prijme opracovaním; podobne sa hovorí o hmote v prípade prírodných telies. 2. Látka, z kt. 

teleso pozostáva, kým ,,telesom“ sa rozumie jednotlivá vec určitej veľkosti, tvaru atď. (napr. lastúra 

mušle, strom); pojem látky abstrahuje od formovania do prírodných útvarov a znbamená len svojráz, 

príp. zloţenie toho, ,,z čoho sa útvar skladá (napr. vápno, škrob, kys. uhličita); látka v tomto zmysle 

je predmetom chémie; o výstavbe telies, resp. látok z prvkov, atómov, molekúl, elementárnych 

častíc teleso a kvantová fyzika. 3. Prvá hmota (materia prima) aristotelovsko-scholastickej filozofie, 

pralátka; nemôţe sa však s ňou porovnávať, lebo posledné ,,stavebné kamene“ hmoty sa v 

prírodovede neoznačujú ako ,,telesá“ (a nie sú ani zmyslovo vnímateľné, ani jednotlivo nevypĺňajú 

určitý priestor). Prvá hmota sa chápe v protiklade k tomu, čo sa teda, aj keď skutočne je, nedá 

dosiahnuť metódami prírodovedy. Je to len časť bytnosti, príslušná filozofickému mysleniu, kt. tvorí 

aţ dohromady s ,,formou“ fyzikálne objekt. Napokon uţ u Aristotela sa nachádzajú dve rôzne 

definície prvej hmoty: jedna viac prírodno-filozofická, podľa kt. je hmota prvý substrát všetkých 

prírodných telies a základ umoţnenia ich ,,substanciálnej“ premeny na iné prírodné telesá a 

definícia metafyzická, podľa kt. je hmota kategoriálne úplne neurčitý, čisto potenciálny subjekt, kt. je 

zároveň princípom individuácie . O tom, či obidve tieto definície označujú tú istú hmotu sa mienky 

rozchádzajú. 4. druhú hmotu (materia secunda), pretoţe vo svojej zvláštnosti netvorí jednu pralátku, 

kt. je základom všetkých teliesm ale uţ zvláštnym spôsobom formovanú hmotu so špecifickým 

spôsobom účinku; patrí sem materiál, chem. prvky a z nich pozostáva-júce telesá. 5. Kaţdé 

určiteľné (formovateľné) v protiklade k určujúcej ,,forme“. Tak sa pojmy subjektu a predikátu 

nazývajú hmotou súdu v protiklade k ,,je“ kopuly ako formy. Tak pouţíva pojem hmota a forma i 

Kant, napr. pre zmyslovo dané a kategórie ako hmota a forma predmetu skúsenosti. Hmota je tu 

zároveň menlivým ,,obsahom“ v protiklade k viac al. menej nemennej forme (napr. kategorický 

imperatív ako forma meniasa sa hmota mravného konania). Hmotný (látkový) znamená najmä to, do 

čoho hmota vchádza ako bytostná súčasť, t. j. telesá (hmotný = ,,telesný“). V scholastike znamená 

,,hmotné`` aj to nadväzujúce na látku, t. j. to, čo síce samo nie je ani teleso, ani časť al. len vlastnosť 

telesného, čo však ,,vnútorne“ závisí od látky, teda nemôţe bez nej ani pôsobiť, ani byť – nar. 

zvieracia duša v protiklade k ,,imateriálnej“ duchovnej duši človeka. 6. Dialektický m. chápe hmotu 

ako obejtívnu realitu (→hmota). 

Podľa racionalistického m. (mechanicizmu) je celá skutočnosť úplne pochopiteľná čo do miery a 

počtu, kým mýtický al. biol. m. pokladá látkové procesy (ţivot) za nepochopiteľné tajomstvo, kt. však 

nepoukazuje na nijaký princíp nezávislý od látky. Čiastočný m. zastávajú tí, čo v dajakej oblasti 

prevádzajú nadlátkové al. formové na látkové, a tým ich svojím spôso-bom popierajú – napr. 

strojová teória ţivota. Antropologický m. vystupuje v dvojakej forme: ako popretie duše, kt. sa 

prevádza na látku a jej fyz..-chem. zmeny al. ako popretie nezávis-losti duše od látky čo do bytia. 



 

Dialektický m. uznáva síce nadmateriálne ako osobitnú formu skutočnosti, necháva ho však 

v reálnej dialektike vychádzať čisto vnútrosvetsky z materiálneho. Z jeho aplikácie na spolo-čenský 

ţivot vyplýva historický m., podľa kt. zákl. bytnosť dejín spočíva v národohospodár-skych procesoch. 

Od týchto procesov závisia udalosti dejín ako následné a sprievodné javy. 

M. nepripúšťa svojráznosť nadlátkového a jemu vlastných zákonov. Podľa idealistov vo svo-jom 

pôsobení na ţivot m. rozkladá kultúru a mravnosť.  

Keďţe m. ako učenie vopred popiera nadlátkové, m. ako metóda predbeţne od nadlátkového 

abstrahuje, aby sa pokúsil vysvetliť ho z jeho látkových podmienok. Látkovým sa pritom chápe 

nielen priestorovočasová hmota, ale to práve niţšie voči tomu práve vyššiemu. Pretoţe mnohé čo 

sa nám javí ako pôvodné a nadlátkové, sa môţe previesť na svoje látkové súčasti a iné závisí 

prinajmenšom od látkových podmienok, nemoţno materialistickému spôsobu vysvetleniu uprieť 

obmedzenú platnosť. Avšak neobmedzená zásadá, ţe vyššie sa musí vysvetliť z niţšieho, je mylná, 

lebo vyzdvihuje čiastkovú metódu nad metódu celkovú. Prevedenie na hmotu sa musí doplniť 

pozorovaním formového prvku, pretoţe len tak moţno pochopiť svojráznosť predmetu, jeho tvar. 

Cestou k m. sa ukázala zámena skutočnosti s vnímateľnosťou, lebo v dôsledku toho sa zamenila 

materiálna skutočnosť so skutočnosťou vôbec.  

Materializmus čárváka – indická filozofia, kt. vyznáva presvedčenie, ţe existuje len hmota a všetky 

duchovné deje moţno previesť na materiálne. Odmieta všetku filozofickú a náboţenskú špekuláciu, 

kt. prekračuje materiálnu danosť. Neexistuje nijaká duša, len hmota v podobe 4 elementov. Najvyšší 

cieľ človeka vidia len v zmyslovej rozkoši. Kto sa vdzáva rozkoše, pretoţe sa k nej druţí bolesť, je 

vraj hlupák. M. čárváka vyšiel z kritiky brahmanizmu, čím otvoril cestu k vzniku aj iných nových 

náboţenstiev; →indická medicína. 

Mechanicizmus v uţšom zmysle je pokus vysvetliť usporiadanie prírodných telies a prírodné-ho 

diania všeobecne (mechanicistický svetový názor) al. v určitých častiach mechanicky, t. j. len 

miestnym pohybom (premiestňovaním) vnútorne nemenných konečných častí, akýchsi ,,atómov“. 

Pozorovateľné telesá sú teda len trvalým spojením atómov. Kaţdá zmena sa deje bez akéhokoľvek 

pôsobenia ,,prenesením“ pohybu al. prostredníctvom síl vyvolávajúcich len miestny pohyb. 

Akákoľvek teleológia je vylúčená. Takéto poňatie nachádzame v atomizme gréc. filozofov 

(Leukippos, Démkritos) a u Descarta, kt. toto poňatie výslovne rozšíril aj na rastliny a zvieratá, kt. 

pokladal len za automaty. Mechanicizmus sa stáva mechanickym m., keď sa rozšíri aj na vedomý, 

najmä duchovný ţivot. To však odmieta nielen dialektický m., ale nedá sa to zlúčiť ani s koncepciami 

modernej fyziky.  

Mechanizmus v širšom zmysle je fyzikalizmus, kt. prevádza len org. ţivot al. v radikálnej 

(materialistickej) forme všetok ţivot – aj duchovný – na sily pôsobiace v anorg. svete. 

Osobitnou formou mechanizmu je tzv, strojová teória (org.) života, kt. na vysvetlenie org. ţivota 

odmieta nadmateriálny ţivotný princíp a všetok org. ţivot vysvetľuje v historickom zmysle 

mechanickými silami. Ich súhrnné usporiadanie do formy ,,stroja“ sa nezriedka redukovalo z 

plánovitého pôsobenia stvoriteľa, podobne ako bola v období osvietenstva rozšírená predstava 

Boha ako múdreho staviteľa svetového stroja (Ch. Wolff). 

Materina dúška nálevové vrecká
®
 (Slovakofarma, Liečivé byliny) – Herba serpylli 1 g, species. Zápar 

sa pouţíva na podporu vykašliavania, pri čiernom kašli, na posilnenie pri ţalúdočných a črevných 

ťaţkostiach (nadýmanie, hnača, kŕče), závratoch a slabosti. Zvonka vo forme obkladov na hnisavé 

rany, pri reumatizme a na posilňujúce kúpele. 

maternica – g. métra, l. uterus. 

maternicový – l. uterinus. 



 

maternitas, atis, f. – [l.] materstvo.  

maternus, a, um – [l.] materský. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hegarov ihelec  Zwelfelov ihelec    Mathieuov ihelec 
 
Mathieuov príznak – [Mathieu, Albert, 1855 – 1917, franc. internista] →príznaky.  

matching – [angl.] prispôsobenie, párovanie; porovnanie a výber predmetu s podobnými al. 

identickými charakteristikami; výber vhodného darcu a príjemcu na transfúziu al. transplantáciu; v 

štatistike výber kontrolnej a skúmanej vzorky v klin. pozorovaní al. študovaného prípadu a 

kontrolných osôb v prípadových štúdiách, kt. majú mať podobné charakteristiky, napr. vekom, 

pohlavím, rasou, génovým pohlavím, aby sa zníţilo skreslenie (bias) v dôsledlu porovnávania 

nepodobných súborov. 

Cross matching – kríţová skúška, určenie kompatibility krvi darcu a príjemcu pred Ätransfúziou. 

matracový fenomén →fenomény. 

matracový steh →stehy. 

matrica – [l. matrix plemenica, maternica] 1. biochem. makromolekula, kt. určuje štruktúru inej 

makromolekuly v rámci molekulovo-biol. procesov; 2. techn. zariadenie, nástroj al. forma, na základe 

kt. sa z daného materiálu robia výrobky lisovaním, odlievaním ap. 3. počítač. matica, sieť 

(mikrozáznamov. 

Matricaria recutita L. (Asteraceae, Compositae) – syn. Chamomilla recutita L., Rauschert Marticaria 

Chamomilla L., rumanček kamilkový (čes. heřmánek pravý). Droga: Flos 

chamo-millae, syn. Flos matricariae chamomillae, Anthodium chomomillae, 

syn. Anthodium matri-cariae chamomillae. Obsahuje silicu (aţ 3 %) s 

modrými azulénmi (aţ 18 % chamazulénu), seskviterpén bisabolol, 

farnezén a spiroétery. Z ďalších látok sú tu flavonoidy (apigenín, apiín, 

luteolín, kvercetrín, patulitrín), ďalšie seskviterpénové zlúč. (uhľovodíky, 

alkoholy a i.), polyíny, kumarínové látky (herniarín, umbeliferón), do 0,43 % 

cholínu, sliz a horčiny. 

Matricuria recutita (rumanček kamilkový) 

 

Má protizápalové, detoxikačné a analgetické účinky (najmä chamazulén a 

bisabolol). Flavo-noidy (najmä apiín a apigenín), ale aj kumarínové látky 

(najmä herniarín) a bisabolol pôsobia spazmolyticky. Cholín určuje lipotropné a protizápalové účinky. 

Pôsobí aj ako karminatívum, diaforetikum, antialergikum, balneologikum, kozmetikum. Podáva sa pri 

ţalúdkových a črev-ných chorobách, zápaloch ústnej dutiny a hltana, infikovaných léziách slizníc. 

Priaznivo pôso-bí aj na zápaly spojoviek a slizníc rodidiel, vredovej chorobe ţalúdka. Droga sa pridáva 



 

do čajovín pri asthma bronchiale, a alergických reakciách na koţi; zvonka sa aplikuje na alergo-

dermatózy, alergické konjunktivitídy, pri alergickej nádche v podobe nosového oleja. Spaz-molyticky 

pôsobí najmä silica a flavonoidy. 

Na prípravu záparu sa pouţíva 1,5 g (1 kávová lyţička) drogy na šálku vody; vnútorne sa podáva 1 

– 2 % zápar. Dojčatám sa pridáva do mlieka 1 lyţička záparu, väčším deťom pri poruchách GIT 

kombinácia s Radix angelicae, Fructus foeniculi, Fructus carvi, Folium men-thae piperitae a i. Na 

kloktanie, výplachy a i. vonkajšiu aplikáciu sa pripravuje zápar z 3 g drogy na 100 ml vody, na 

kúpele z 3 polievkových lyţíc na 5 l vody. Výraznejšie účinky ako vodný výluh má Tct. chamomillae; 

uţíva sa 20 – 40 kv. 2 – 5-krát/d. Na kloktanie a vonkajšie pouţitie sa podávajú 1 – 2 kávové lyţičky 

na pohár lieku, príp. 5 % rozt. Ol. chamomillae sa vnútorne podáva po 0,1 g, t. j. 5 kv. Ordinujú sa aj 

tekuté extrakty. Izolované azulény sú súčasťou rôznych mastí, pást a zásypov. 

Odvodené prípravky – Herba chamomillae, Flos chamomillae cribratum, Oleum chamomillae, Extr. 

chamomillae fluidum et spissum, Tct. chamomillae, Species carminativae; Alvisan Neo
®
, Aviril 

dětský olej s azulenem
®
, Aviril zásyp s azulénom

®
, Calmonal

®
, Camilca detský olej

®
, Contraspan

®
, 

Contraviol opaľovací krém
®
, Dermazulen

®
 ung. (vet.), Dermazulén

®
, Detský čaj rumančekom

®
, 

Florkamil
®
 tbl., kúpeľová pena, pleťové tonikum a vlasový šampón, Haemorrisan

®
 ung., Hemoral

®
, 

Herbadent
®
 masáţny rozt. a ústna voda, Heřmánek 50 g

®
, Heřmánek koupelový 50 g

®
, Laxen

®
 plv. 

(vet.), Ophthalmo-Azulen
®
 ung., Perilacin

®
 detský zásyp, heřmánková maska a vitamínový krém, 

Pityol
®
 ung., Rumanček 50 g

®
, Heř-mánková mast

®
, Stomaran

®
, Thé Salvat

®
, Tormentan

®
, 

Vitazulen
®
 gél. 

matricova RNA – mRNA, messengerová RNA, jednoreťazcová RNA, vznikajúca transkrip-ciou úseku 

DNA, kt. je predlohou na syntézu špecifického polypeptidového reťazca. 

matrikarín – 4-(acetyloxy)-3,3a,4,5,9a,9b-hexahydro-3,6,9-

trimetylazuleno[4,5-b]furan-2,7-dión, C17H20O5, Mr 304,35; látka izolovaná z 

rumančeka lamilkového (Matricaria chamomillae L. a paliny (Artemisia tilesii 

Ledeb), Compositae. 

Matrikarín 

matrimonium, i, n. – [l.] →manželstvo. 

matrín – matridin-15-ón, syn. sofokarpidín, C15H24N2O, Mr 248,36; látka izolovaná z čin. rastliny Kun 

Seng a jap. Shinkyogan; sušené korene Sophora augustifolia Sieb. & Zuck., S. flavescens Ait. a i. 

Sophora spp., Leguminosae. Je izomérický s lupanínom. 

Matrín 

 

 

 

 

matrix, icis, f. – [l. plemenica, maternica] 1. materská, zákl. pôda; 2. zárodočná vrstva; 3. termín pre 

počet a usporiadanie bodov pri zobrazovaní, napr. v nukleárnej medicíne a CT.  

Matrix unguis – lôţko nechta; →matrica. 

Mattiho-Russeho metóda – [Matti, Hermann, 1879 – 1941, bernský chirurg] →metódy.  

Mattioli-Foggiov syndróm – [Mattioli-Foggia, Cesare, tal. lekár] →syndrómy.  



 

Matulaty, Karol – (Rajec 1906 – Bratislava 1998) prof., zakladateľ slov. psychiatrie a neurológie. 

Vybudoval Psychiatrickú kliniku UK v Martine. Publikoval vyše 50 vedeckých prác. Venoval sa th. 

epilepsie, chorobám miechy, syfilisu CNS, psychózam, vrátane schizofrénie a najmä mentálnej 

retardácii, kt. venoval aj svoju poslednú knihu Ošetrovanie mentálne poškodených. Zaloţil 

Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Jeho zásluhou vznikol r. 1993 Úsek včasnej 

starostlivosti a sieť predškolských zariadení, kt. sa venujú prevencii a med. a psychoterapeutickej 

starostlivosti o rodinu s postihnutým dieťaťom.  

maturitas, atis. f. – [l.] maturita, telesná a pohlavná dospelosť; zrelosť. 

maturity onset diabetes mellitus in the young – diabetes mellitus mladých so začiatkom 

v dospelosti; →MODY. 

maturus, au, um – [l.] zrelý, dospelý. 

matutinus, a, um – [l.] ranný. Vomitus m-s – ranné vracanie. 

Matzdorffov-Lhermitteov syndróm – [Lhermitte, Jean, 1873 – 1959, franc. neurológ] →syndrómy.  

Matzenauerov-Pollandov syndróm – [Matzenauer, Rudolf, 1869 – 1932; Polland, R., rak. 

dermatológovia] →syndrómy.  

Maugeriho syndróm – [Maugeri, Salvatori, *1905, tal. lekár pre pracovné lekárstvo] →syndrómy.  

Maunthnerove bunky →bunky.  

Maurerove zrnká – [Maurer, Georg, *1908, odborník na tropickú med. pôsobiaci na Sumatre] 

produkty odbúrania hemoglobínu pri tropickej malárii. 

Mauriacov príznak – [Mauriac, Charles Marie Tamarelle, 1832 – 1905, franc. lekár] →prí-znaky.  

Maxamaid XP
®
 plv. (Scientic Hospital Supplies) – dietetikum obsahujúce aminokyseliny, vitamíny a 

minerálne látky. 

Maxaquin
®
 tbl. obd. (Searle) – Lomefloxacinum 400 mg v 1 tbl.; chinolónové chemotera-peutikum; 

→lomefloxacín. 

Maxidex
®
 susp. ophth. (Alcon-Couvreur) – Dexamethasonum 1 mg + Benzalkonii chlori-dum 0,01 % v 

1 ml emulzného rozt.; oftalmologikum, kortizonoid. 

Maxi-Kalz 500
®
 a Maxi Kalz 1000

®
 tbl. eff. (Astra Medica) – Calcii carbonas 1,25 g (zodpovedá 0,5 g 

Ca
2+

) al. 2,5 g (zodpovedá 1 g Ca
2+

) v 1 efervescentnej tbl.; vápnikový prípravok. 

 

maxilla, ae, f. – [l.] čeľusť, kosť →splanchnokránia. Skladá sa zo strednej časti (telo, corpus 

maxillae) a 4 výbeţkov: proc. frontalis, zygomaticus, palatinus et alveolaris. Na tele je očnicová 

plocha (facies orbitalis), predná plocha (facies ant. seu malaris, mala = tvár), zadná plocha (facies 

infratemporalis) a do nosovej dutiny privrátená vnútorná plocha (facies nasalis).  

 

Obr. Maxilla. 3 – corpus 

maxillae (telo čeľuste, 

centrálna časť, kt. obsahuje 

čeľusťovú dutinu); 4 – facies 

orbitalis (plocha čeľuste, kt. 

tvorí časť spodiny očnice); 5 

– canalis infraorbitalis (kanál 

pre a., v. et n. infraorbitalis); 



 

6 – sulcus infraorbitalis (ţliabok, ktorým sa začína canalis infraorbitalis na orbitálnej ploche); 7 – margo 

infraorbitalis (dolný okraj vchodu očnice, tvorený sčasti maxilou); 8 – facies anterior (predná plocha čeľuste); 9 

– foramen infraorbitale (ústie canalis infraorbitalis na prednej ploche čeľuste; tu vystupuje a., v. et n. 

infraorbitalis; bod na pohmatové vyšetrenie 2. vetvy. n. trigeminus); 10 – fossa canina (jamka pod foramen 

infraorbitale, navonok od koreňa očného zuba; začína sa tam m. levator anguli oris); 11 – incisura nasalis 

(oblúkovito zarezaný okraj vchodu kostnej nosovej dutiny); 12 – spina nasalis ant. (tŕň uprostred dolného 

obvodu vchodu do kostnej nosovej dutiny, kde je pripojená chrupavčitá časť nosovej priehradky); 13 – sutura 

zygomaticomaxillaris (nekonštantný šev od dolného okraja vchodu očnice k foramen infraorbitale); 14 – facies 

infratemporalis (zadná plocha tela maxily za proc. zygomaticus); 15 – foramina (otvorčeky na facies 

infratemporalis pre vstup aa. et nn. alveolares posteriores superiores);  16 – canales alveolares (kanáliky, kt. 

pokračujú z foramina alveolaria, pre aa. et nn. alveolares posteriores superiores); 17 – tuber maxillae 

(eminentia maxillaris, tenkostenné vyklenutie zadnej steny čeľusťovej dutiny); 18 – facies nasalis (mediálna 

plocha maxily, kt. tvorí časť laterálnej steny nosovej dutiny); 19 – sulcus lacrimalis (ţliadok pre ductus 

nasolacrimalis); 20 – crista conchalis (takmer horizontálne uloţená lišta na pripojenie dolnej nosovej mušle); 21 

– margo lacrimalis (okraj čeľusti priliehajúci k slznej kosti); 22 – hiatus maxillaris (rozsiahly otvor v mediálnej 

stene čeľusťovej dutiny); 23 – sulcus palatinus major (sulcus pterygopalatinus, ţliabok pri zadnom okraji maxily, 

kt. tvorí spolu s os palatinum kanál pre n. palatinum major a a. palatina descendens); 24 – sinus maxillaris 

(čeľusťová dutina, meria predozadne i zvislo > 3 cm, naprieč 2,5 cm); 25 – proc. frontalis (čelový výbeţok, kt. 

spája maxilu s pars nasalis ossis frontalis, s os nasale a os lacrimale); 26 – crista lacrimalis anterior (kostná 

hrana vpredu pri vstupe do canalis nasolacrimalis); 27 – incisura lacrimalis (polmesiačikovitý zárez pri vstupe 

do canalis nasolacrimalis); 28 – crista ethmoidalis (šikmá lišta na mediálnej ploche čelového výbeţka pre 

pripojenie strednej nosovej mušle); 29 – proc. zygomaticus (laterálne vyčnievajúci výbeţok na spojenie s os 

zygomaticum) 

Facies orbitalis je skoro rovná, laterálne mierne sklonená. Na mediálnom okraji má zárez, incisura 

lacrimalis. Zadný okraj orbitálnej plochy sa privracia proti dolnej očnicovej štrbine, fissura orbitalis 

sphenomaxillaris (facies orbitalis inf.). Laterálne sa dotýka čeľuste jarmová kosť. Na očnicovej 

ploche sa začína sulcus infraorbitalis, kt. sa prehlbuje do canalis infraorbitalis, kt. ústi na prednej 

ploche čeľuste; často ide od sulcus infraorbitalis kĺbová štrbinka k prednému okraju očnice a odtiaľ 

kolmo aţ k foramen infraorbitale. 

Facies anterior má ~ 0,5 cm pod horným okrajom otvorček, foramen infraorbitale, kt. sa otvára 

dopredu canalis infraorbitalis. Z neho vystupuje rovnomenný nerv (z 2. vetvy n. V) a tenká tepnička. 

Z canalis i sulcus infraorbitalis vyţarujú uţ v stene kosti jemné kanáliky, canales alveolares, kt. idú 

jemné nervy a cievy do zubných koreňov. 

Pod foramen infraorbitale, nad koreňom očných zubov (dens caninus) al. laterálne od tohto koreňa 

je na vonkajšej ploche čeľuste individuálne nerovnaká jamka, fossa canina. Facies ant. je vzadu 

ukončená hranou, kt. prebieha od okraja proc. zygomaticus smerom k lôţku 1. stoličky (crista 

zygomatica). Mediálne sa končí facies ant. ostrou hranou, kt. ohraničuje vstup do nosovej dutiny, 

apertura piriformis nasi, a vybieha v strednej čiare do krátkeho tŕňa, spina nasalis ant. Dolný okraj 

apertura piriformis nasi je obyčajne ostrý; niekedy sa tu vyskytujú plytké jamky, tzv. fossae 

praenasales. 

Facies infratemporalis má malý hrbol, tuber maxillae, a pod ním jemné ryhy a otvorčeky vedúce do 

canales alveolares posteriores k lôţkam zadných zubov. 

Na facies nasalis je veľký otvor, hiatus sinus maxillaris, kt. vedie do sinus maxillaris (antrum 

Highmori). Táto dutina zaujíma celé telo čeľuste a zasahuje výklenkami do všetkých výbeţ-kov 

kosti. tvorí teda recessus zygomaticus, frontalis, palatinus et alveolaris. 



 

Sinus maxillaris vzniká ako vychlípka z nosovej dutiny. Jeho ústie do nosovej dutiny je zúţe-né 

úponom dolnej mušle a zakrýva ho aj proc. uncinatus conchae mediae. Sinus maxillaris sa otvára 

do nosovej dutiny medzi strednou a dolnou mušľou (do tzv. stredného nosového prie-chodu). 

Processus frontalis – vystupuje kraniálne a spája sa ventrálne s os nasale, kraniálne s čelovou a 

dorzálne so slznou kosťou. Pri dorzálnom okraji má kostnú hranu, crista lacriamlis ant. Na strane 

privrátanej do nosovej dutiny je na proc. frontalis hrana, ku kt. sa prikladá predný okraj dolnej 

nosovej mušle, crista conchalis, a nad ňou menej zreteľná hrana, ku kt. sa prikladá predný okraj 

strednej mušle, crista ethmoidea. 

Processus zygomaticus – je krátky a trojboký. Z jeho okraja zostupuje kaudálne crista infrazygo-

matica. 

Processus alveolaris – vybieha po laterálnokaudálnom okraji čeľuste ako funkčná nadstavba, pod-

mienená prítomnosťou zubov. Preto sa po vypadaní zubov zniţuje a skoro úplne mizne. Na 

vonkajšej strane tohto ďasnového výbeţku naznačujú priehlbiny, juga alveolaria, polohu jednotlivých 

zubných lôţok. Na spodnej strane sú zubné loţiská, alveoli dentales, oddelené kostnými 

priehradkami, septa interalveolaria. V loţiskách viackoreňových zubov sú ešte septa intraalveolaria. 

Processus palatini – podnebné výbeţky, smerujú horizontálne proti sebe a tvoria tým predné 3/4 

tvrdého podnebia. Stretávajú sa v strednej čiare v sutura palatina mediana, v ktorej je niekedy kosť 

vyzdvihnutá proti ústnej dutine do tzv. torus palatinus. Spodná (úzka) plocha proc. palatini je drsná a 

v jej vonkajšej časti vidieť sulci palatini, podmienené priebehom podnebných nervov a ciev. V 

prednej časti sutura palatina je otvor medzičeľusťový otvor, foramen incisivum, pre musculus 

nasopalatinus, kt. prichádza spolu s tepničkou po priehradke nosovej dutiny. 

Časť čeľuste uloţená ventrálne od foramen incisivum osifikuje samostatne a dlho ju oddeľuje šev, 

kt. smeruje ventrolaterálne medzi vonkajší rezák a očný zub, takţe táto časť je vlastne samostatnou 

kosťou, tzv. medzičeľusťou, os incisivum (praemaxillare). U človeka zrastá prae-maxilla zavčasu s 

príslušnou polovicou maxily, ale pri väčšine zvierat ostáva medzičeľusť samostatná. 

Čeľusť a premaxila osifikujú endozmálne, veľmi skoro, prvá z lebkových kostí. Osifikačný stred pre 

čeľusť sa zjavuje uţ v embryu dlhého 16 mm, osifikačný stred os praemaxillare v embryu dlhého 18 

mm. Z obidvoch stredov sa osifikácia rýchlo šíri, takţe okraje čeľuste a premaxily sa dotýkajú uţ v 

embryu dlhého 30 mm. U novorodenca nie je hranica medzi čeľusťou a premaxilou na strane pier 

viditeľná, je však zreteľná z podnebnej strany, kde sa udrţuje niekoľko r. po narodení. 

maxillaris, e – [l.] maxilárny, čeľustný, vzťahujúci sa na čeľusť. 

maxillotomia, ae, f. – [l. maxilla čeľusť + g. tomé rez] maxilotómia, preťatie čeľuste. 

Maximova metóda →farbenie. 

maximus, a, um – [l.] maximálny, najväčší.  

Maxitrol
®
 susp. ophth. a ung. ophth. (Alcon) – oftalmologikum, kombinácia kortizonoidu 

s antibiotikami. Zloţenie: susp.: Dexamethasonum 0,1 % + Neomycini sulfas 3,5 g + Polymyxini B 

sulfas 6 000 IU + Hypromellosum 0,5 % + Benzalkonii chloridum 0,004 % v 1 ml; masť: 

Dexamethasonum 0,1 % + Neomycini sulfas 3,5 g + Polymyxini B sulfas 6 000 IU + 

Methylparabenum 0,05 % + Propylparabenum 0,01 % v 1 g. 

Maycor 5
®
 tbl. (Parke-Davis) – Isosorbidi dinitras 5 mg v 1 tbl.; vazodilatans; →izosorbiddinitrát. 

Maycor Nitrospray
®
 spr. (Parke-Davis) – Glyceroli trinitras 122 mg + Dichlordifluormethanum 3,27 g 

+ Cryofluoranum 4,1 g + Coros oleum fractionatum ad 15,3 ml (250 dávok po 0,05 mg); 

vazodilatans; →nitroglycerín. 



 

Maycor Retard
®
 cps. (Parke-Davis; Coopharma) – Isosorbidi dinitras 20, 40 al. 60 mg v 1 cps.; 

vazodilatans s predĺţeným účinkom; →izosorbiddinitrát. 

Maydlova operácia – [Maydl, Karel, 1853 – 1903, čes. chirurg] →operácie. 

mayer – [Mayer, Julius Robert von, 1814 – 1878, nem. fyzik] jednotka tepelnej kapacity; je to kapacita 

telesa, kt. sa zohreje účinkom 1 joula o 1 °C; skr. my. 

Mayerovo hemalumíniové farbenie – [Mayer, Paul, amer. farm. chemik z konca 19. stor.] →farbenie. 

Mayerovo mucihemateínové farbenie – [Mayer, Paul, 1848 – 1923, nem. chemik] →farbenie. 

Mayerov-Rokitanskyho-Küsterov-Hauserov syndróm – [Mayer, Karl, 1787 – 1865, bonnský 

fyziológ; Rokitansky, Hermann, nem. gynekológ] →syndrómy. 

Mayo-Robsonov príznak – [Mayo-Robson, Arthur William, 1853 – 1933, angl. chirurg] →príznaky. 

Mayov príznak – [May, Charles Henry, 1861 – 1943, amer. oftalmológ] →príznaky. 

Mayovo farbenie →farbenie. 

Mayových operácia – [Mayo, Williams James, 1861 – 1939; Mayo, Charles, Horace, 1865 aţ 1939, 

amer. chirurgovia] →operácie. 

Mayových príznak – [Mayo, William James, 1861 – 1939; Mayo, Charles Horace, 1865 aţ 1939, 

amer. chirurgovia] →príznaky. 

Mayovo-Grünwaldovo farbenie – [May, Richard, 1863 – 1937, mníchovský internista; Grünwald, 

Ludwig, * 1863, mníchovský otológ] →farbenie. 

Mayova-Hegglinova anomália – [May, Richard M., 1863 – 1937, mníchovský internista; Hegglin, 

Robert M., 1907, zürišský internista] hereditárna afekcia granulocytov a trombocytov s nápadne 

chudobne granulovanou cytoplazmou. Počet trombocytov je normálny; →anomália leukocytov. 

Mayov-Whiteov syndróm – [May, Duane L., amer. lekár 20. stor.; White, Harry L., *1934] 

→syndrómy. 

maytanzín – C34H46ClN2O10, Mr 692,21; makrolidové antibiotikum s antileukemickým účinkom zo 

skupiny zahrňujúcej rifamycíny, streptovaricíny ap. izolovaná z rastliny Maytaenus ovatus Loes., 

Celastraceae (NSC 153858). 

Maytanzín 

 

 

 

 

maz – l. smegma. Koţný maz – sebum (cutaneum). 

Mazicon Mr – antagonista benzodiazepínov; →flumazenil. 

mazindol – 5-(p-chlorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazol[2,1-a]izoindol-5-ol, C16H13ClN2O, Mr 284,76; 

sympatikomimetikum, anorektikum, stimulans CNS. 

Mazindol 

 

 



 

 

Indikácie – ako adjuvans pri th. obezity dospelých a detí > 12-r. 

Kontraindikácie – glaukóm; ťaţká insuficiencia obličiek a pečene; ťaţká ischemická choroba srdca, 

srdcové arytmie; ťaţká hypertenzia; stavy excitácie; súčasná th. inhibítormi MAO a 14 d po jej 

ukončení; gravidita, dojčenie. 

Neţiaduce účinky – ~ 25 – 30 %, najčastejšie poruchy psychiky (anxieta, depresia al. eufória, poruchy 

osobnosti, nepokoj, agitovanosť), a nervové poruchy (bolesti hlavy, závraty, poruchy spánku, 

mydriáza); sucho v ústach, nauzea, zápcha, poruchy mikcie a sexuálnych funkcií, tachykardia, 

zvýšené potenie. Ojedinelé sú koţné reakcie, poruchy zraku, trombocytopénia, aplastická anémia, 

gynekomastia. Riziko liekovej závislosti, ovplyvnenie reaktivity a koordinácie.  

Interakcie – m. môţe ovplyvniť antidiabetickú a antihypertenzívnu th. a môţe zvyšovať účinok 

sympatikomimetík. Zvyšuje toxickosť lítiových solí. Účinok m. antagonizuje haloperidol a i. 

neuroleptiká. 

Dávkovanie – 1. týţd. 1 mg/d ráno, v ďalších týţd. 2 mg/d ráno. 

Prípravky – Degonan
®
 tbl. Slovakofarma, Dimagrin

®
, Magrilon

®
, Mazildene

®
, Sanorex

®
, Terenac

®
, 

Teronac
®
. 

mazipredón – -dihydroxy-21-(4-metyl-1-piperazinyl)pregna-1,4-dien-3,20-diónhydrochlorid, 

C26H39ClN2O4, Mr 479,08; glukokortikoid bez 

mineralokortikoidovej aktivity, antiflogistikum. 

Mazipredón 

 

 

 

Indikácie – všetky indikácie parenterálneho pouţitia glukokortikoidov (status asthmaticus, 

Quinckeho edém a i. edémy laryngu); ťaţká lieková alergia, kt. nemoţno zvládnuť inými 

prostriedkami, posttransfúzna reakcia; šokové stavy, najmä anafylaktický, traumatický a sep-

tickotoxický šok; posttraumatický, pooperačný a postradiačný mozgový edém, krátkodobá th. 

kolagenóz, ťaţkých akút. dermatoz a alergických a autoimunitných chorôb pri ich akút. exacerbácii a 

na prekonanie kritického štádia choroby; inhalačná trauma; sy. kyslej aspirácie a zatečenie 

(Mendelsonov sy.) v akút. fáze; rejekcia transplantátu; pri tzv. pulznej th. kolagenóz, 

glomerulonefritídy, sclerosis multiplex a niekt. krvných malignít; ako pomocná th. pri 

hypoglykemickej kóme a akút. hyperkalciémii; pri sy. malígnej hypertermie, pri poštípaní jedovatými 

hadmi a nebezpečným popichaním hmyzom; ďalšie akút. stavy obvykle reagujúce na th. 

glukokortikoidy; stavy dlhodobo liečené glukokortikoidmi p. o., kde bolo treba prerušiť th. p. o. 

Moţno ho pouţiť aj pri akút. adrenokortikálnej insuficiencii, je však menej vhodný ako hydrokortizón, 

pretoţe nemá mineralokortikoidový účinok a bolo by ho treba s mineralokortikoidmi kombinovať. 

Kontraindikácie – neplatia pri vitálnej indikácii! Absol.: podozrenie na akút. brušnú príhodu, 

neliečené baktériové infekčné choroby vrátane tbc a baktériovej endokarditídy, systémové mykózy, 

akút. glaukóm, herpes simplex ophthalmicus, vredová choroba ţalúdka a dvanástnika v akút. štádiu, 

dekompenzovaný diabetes mellitus, čerstvé črevné anastomózy, akút. psychózy, th. nezvládnutá 

akút. tromboembolická choroba a kardiálna dekompenzácia. Relat.: renálna insuficiencia, ťaţšie 

formy hypertenzie, predispozícia k tromboembolickej chorobe, osteoporóza, aseptická kostná 

nekróza, hojace sa operačné rany, pokročilé formy ischemickej choroby srdca, I. trimester gravidity, 

deti v období rastu. 



 

Nežiaduce účinky – pri krátkodobom podávaní: pri rýchlej aplikácii hypotenzia a arytmie, flaš, 

erytém, svalová slabosť. Potlačenie imunitných reakcií: zníţenie rezistencie voči baktériám, 

vírusom, mykotickým a parazitárnym infekciám. Potlačenie fibroplastických procesov: spomalené 

hojenie rán. Diabetogénne účinky: dekompenzácia diabetes melitus, príp. jeho manifestácia. Vplyv 

na CNS: nespavosť, motorický nepokoj, závrat, cefalea, eufória, psychotické stavy (depresia i 

mánia). Očné: indukcia glaukómu, progresia korneálnych ulcerácií a herpetickej keratitídy. GIT: 

exacerbácia vredovej choroby, krvácanie do ţalúdka, perforácia čriev, indukcia akút. pankreatitídy, 

maskovanie prejavov náhlej brušnej príhody. Metabolické: retencia Na a edémy, negat. dusíková 

bilancia, hypokaliemická alkalóza. Kardiovaskulárne: hypertenzia, hypokaliemické arytmie, 

kongestívna srdcová insuficiencia u predisponovaných pacientov, hyperkoagulabilita s tendenciou k 

tromboembolickej chorobe. Pri dlhodobej th. aj ostatné neţiaduce účinku kortikoterapie. 

Dávkovanie – šok: aţ 30 mg/kg i. v., príp. opakovať. Status asthmaticus a i. akút. alergické stavy: 30 

– 60 mg i. v. s následnou infúciou 30 mg kaţdé 2 h do zlepšenia stavu. Sy. kyslej aspirácie a 

zatečenie: bolus 30 mg/kg v krátkej 15 – 20-min. infúzii, max. raz opakovať po 4 h. Rejekcia 

transplantátu a pulzná th.: 500 – 1000 mg v krátkej 15 – 20-min. i. v. infúzii raz/d počas 3 d. V 

ostatných indikáciách 30 – 60 mg i. v. ako bolus a ďalších 30 mg v i. v. infúzii, rýchlosťou závislou 

od stavu pacienta.Th. vysokými dávkami má trvať max. 3 d a vyţaduje systematickú kontrolu 

pacienta.  V  priebehu  th. je kontraindikované očkovanie proti varičele a i. 

Prípravky – (Depresolone
®
, Mycosolon

®
 ung.). 

mazivo – l. linimentum. 

Mydlové mazivo – saponimentum. 

Olejové mazivo – olimentum. 

mazodynia, ae, f. – [g. mazos prsník + g. odyné bolesť] mazodýnia, bolesť prsníkovej ţľazy. 

mazopathia, ae, f. – [g. mazos prsník + g. pathos choroba] mazopatia, nešpecifikovaná choroba 

prsníka. 

mazoplazia, ae, f. – [g. mazos prsník + g. plasis tvorenie] mazoplázia, zdurenie prsníkovej ţľazy. 

mazotok – l. steatorrhoea, seborrhoea, seborrhagia. 

mazový – l. sebacus, synovialis. 

Mazurkiewiczov príznak – [Mazurkiewicz, Jan, 1871 – 1947, poľ. psychiater] →príznaky. 

Mazzoniho telieska – [Mazzoni, Vittorio, 1880 – 1940, tal. fyziológ] corpusculum bulboi-deum. 

mäkký – l. mollis. 

mäkkýše →Mollusca.  

mäsiarka – Sarcophaga carnaria, mucha, kt. kladie vajíčka do mäsa, mŕtvol i rôznych zvyš-kov 

potravín.  

Mäsiarka ţivorodá – Calliphora vomitoria. Sivočierna zavalitá mucha, kt. kladie malé larvy do 

mäsa al. do mŕtvych ţivočíchov. Len zriedka do rán. 

mäsko – mäsitý výrastok na osemení; →semeno. 

mäso – l. caro. 

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

Zloţenie rôznych druhov mias (na 100 g) 

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

                              Voda  Bielk.  Tuky  Polyén.  Chol.   Sacharidy   kJ   

                    g g g g g g    



 

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

Bravčové – filé     71     18,6  9,9      –   0,06       – 0,70 

– jazyk      66     16,8  15,6    –  –          0,5   0,90     

– krkovička      53  14,6  32,0  1,6  0,10  0  1,47  

– mozog     78  10,6    9,0  –  >2,0  +  0,53   

– oblička     78  16,3    5,2  0,3  0,38  0,8  0,50 

– pečeň     72  20,6    4,8  –  0,30  2,6  0,55  

– srdce      77  16,9    4,8  0,3  –  0,4  0,49   

– stehno surové    53  15,2  31,0  –   0,09  0   1,44  

– varené, sol.     57  19,5  20,6  2,0  0,07  0  1,13 

– údené, sur.     42  16,9  35,0  –  0,11  0,3  1,63  

– údené, konz.     65  18,3  12,3  –  0,07  1,5  0,81   

– slanina, prerast. 20    9,1  65,0  6,5 0,09  +   2,62   

Hovädzie – filé  75  19,2    4,4  –  0,07   –  0,51  

– sviečkovica  63  16,4  19,2  0,4  0,12  –  1,02   

– stehno  69  19,5  12,5  0,3  0,12 –  0,82   

– pečeň  70  19,7    3,8  0,7  0,32  5,9  0,57 

– pľúca  80  16,9    2,0  –  0,35 +  0,38  

– mozog  79  10,4    8,0  –  2,36 0,8  0,50  

– jazyk   68  16,4  15,0  –  –  0,4  0,87 

– drţky   78  19,0    2,0  –  0,15  0  0,41  

– obličky  76  15,4    6,7  –  0,38  0,9  0,54  

– pankreas  71  14,6  12,3  –  –  +  0,72 

– slezina  77  18,1    3,4  –  –  +  0,45 

– vemeno  65  15,4  18,7  –  –  0  0,98 

– konzervované  59 25,3  12,0  –  –  0  0,90  

Husacie  51  16,4  31,5  2,5 –  0  1,48 

– pečeň  66  17,0  10,0  –  0,49  5,5  0,77 

Jahňacie (baranie)  

– stehno  64  18,0  18,0  0,5  0,07  0  1,00  

– rebierka  52  14,9  32,0  0,7  0,07  0  1,48  

Jelenie   73  21,4    3,6  0,3  –  0  0,52 

Kačacie  54  16,0  28,6  6,9  0,07 0  1,36  

Konské  74  21,7     2,6  –  0,06  0,9  0,50   

Kozie   70  18,7    9,4  0,4  – 0  0,69 

Králičie   73  22,3    0,9  –  0,08  0,2  0,43 

Kuracie  73  20,6    5,6  1,2  0,09  –  0,58   

– pečeň  72  19,7    3,7  1,0 0,56 2,9  0,59  

– ţalúdok  78  18,3    0,4  –   0,15  –  –  

Moriak   64  20,1  14,7  3,0  0,07  0,4  0,91 

Teľacie – jazyk  74  18,5    5,3  –  –  0,9  0,54 

– stehno  68 19,1  12,0 0,8  0,07  0  0,80  

– rebierka  70  19,5    9,0 0,6  –  0  0,69 

– mozog  79  10,2    4,7  –  >2  0,8  0,51  

– obličky   75  16,7    6,4 0,18  0,38 0,8  0,55 

– pečeň  71  19,2    4,7  –  0,3  4,1  0,59  

– srdce   78  12,2    7,6  0,5  –  0,8  0,52 

– týmus  75  19,6    3,0  –  0,25  0  0,46 

Údeniny            

Frankf. Klobása  56  12,5  27,6  –  0,07  1,8  1,07 

Saláma  28  17,8  49,7  –  –  –  2,19 

– teľacia  65  11,1  21,7  –  – –  1,01 

Párky   66  13,0  19,6  –  – –  0,97   

Peč. paštéta  54  14,2  28,6  –   >0,15  5  1,42   

Mortadela  52  12,4  32,8  –  –  –  1,46   

Veľryba  71  20,6    4,0  –  – 1  0,52    

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

Obsah vitamínov v rozličných druhoch mias 



 

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

.        A    B1 B2 B6 Niacín K. list. K. pant. C E Biotín B12 

                                 IU   mg mg mg mg mg mg mg mg g g 

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

Bravčové – filé      – 1,1     0,3  –       6,5  –       –  –       – –  –   

– krkovička        –   0,9  0,2  –    3,9  –  0,7  2  0,6  –  1 

– obličky      130   0,3  1,8  0,6  9,8 –  3,1  12  –  130  15 

– pečeň  10900    0,4  2,7  0,9  16,4  –  7,0  27  –  100  10 

– srdce        30  0,4  1,2  0,4  6,6  1  2,5  3  –  20  3 

– stehno surové        0  0,7  0,2  0,4  4,0  –  0,6   0  0,3  5  1   

– varené solené        0   0,5  0,3  –  4,2  1  0,5   0  –  –  0,3   

– údené surové         0   0,7   0,2  0,4  4,0  –  –  –  0  –  –   

– údené konzerv.       –   0,5  0,2  –  3,8 –  –  0  –  –  – 

– slanina prerast.       0  0,4  0,1  0,4  1,8  –  –  0  0,4  –  –  

Hovädzie – filé       –  0,1  0,1  0,4  4,6  9  0,3  –  0,5  –  –  

– sviečkovica       –  0,1  0,1  –   4,6  6  0,3  –  –  0,5  –     

– stehno       –  0,1  0,2  0,5  4,7  4  0,5  –  –   3  2 

– pečeň  20000    0,3   2,9  0,7   13,6  –  7,3  31  1,0  100  65 

– pľúca       –   0,1   0,3  –   4,0  –  1,4  0  –   6  3 

– mozog     580  0,15  0,2  0,2   4,0  –  1,8  14  –  7  5 

– jazyk        0        0,1  0,3  0,1  5,0  –  2,0 0  –  3  3 

– drţky                0  0,01  0,1   –   3,0  –  – 0  –  –  – 

– obličky       1000  0,25  2,1  0,4  6,4  63  4,0  11  –   9  40 

– pankreas       17  0,10  0,4  –   4,2  –  3,5  58  –  14  14 

– slezina       –  0,13  0,3  0,1  4,2 –  1,2 6  –  6  5 

– vemeno       0  0,09  0,2  –   1,3 –  – 0  – –  – 

– konzervované        0  0,02  0,2  –   3,4 –  – 0  –   –  1,7 

Husacie      –  0,1  0,2  0,6   5,6  –  – –  – –  – 

– pečeň      –   0,02  –  0,9  4,0  –  –  –  – –  – 

Jahňacie  stehno     –    0,2  0,2  0,3   5,2  1  0,6  –  –  6  3 

– rebierka       –  0,1  0,2  0,3  4,3  1  0,6 –  0,6  –  – 

Jelenie         0  0,4  0,3  –   7,4  –  –  0  –  –  – 

Kačacie        –  0,1   0,2  –  5,6  –  –  8  –  –  – 

Konské        –  0,1  0,1  0,3  4,3  –  0,5  1  – –  3 

Kozie         0  0,2   0,3  –  5,6  –  –   0  – –  – 

Králičie         0  0,1   0,2  –  5,0  –  –  –  – –  – 

Kuracie        30  0,1  0,2  0,5  6,8  2–5  0,8   3  0,21  11  – 

– pečeň     12100  0,4  2,5  0,8  10,8   380  4,1  35  –  –  4 

– ţalúdok        –   0,1  0,3  –  4,8  –  – –  –  –  – 

Moriak      stopy   0,1  0,1   –  7,9  – 7 0,8  0  –  –  – 

Teľacie  

 jazyk         –  –  –  –  –  –  – –  – –  – 

– stehno        –  0,2  0,3  0,2  6,3  – 0,9 0  –  –  0,7 

– rebierka        –  0,1  0,3  0,4  6,5  –  0,5  0  0,6  2  0,7 

– mozog        –  0,2  0,2  0,2  3,7  –  2,5  18  –  60  2 

– obličky        70  0,4  2,5  0,5  6,5  –  4,0  13  –  –  25 

– pečeň    22500   0,3  2,7  1,2  17,0  –  9,7  18  32 75  60 

– srdce         30   0,6  1,1  –  6,3  –  2,8  5  –  15  10 

– týmus        –    0,1  0,2  –   0,3  –  –  –  –  –  – 

Údeniny 

Frankf. Klobása         0  0,16  0,2  –  2,7 2  –  0  – –  – 

Saláma       0   0,18  0,2  –  2,6  –  –  –   0,11  –  – 

– teľacia       –   0,04  0,1  –  2,4 1  – –  –  –  – 

Párky        –   0,03   0,1  –  3,1  –  – –   0,16 –  – 

Pečeňová paštéta    3170   0,03  0,6  –  3,3 –  1,2  2  – –  3,2 

Mortadela       –   0,10  0,2  – 3,1 –  –   0  –  –  – 

Veľryba       1860  0,03   0,1  –  4,4  – –  8  –  –  – 

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

Obsah minerálov v rozličných druhoch mias (mg/100 g) 



 

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

                                    Na      K  Ca Mg  Mn  Fe   Cu  Zn   P   S 

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

Bravčové – filé            74  348  12  22  –  3  –    –  234  –  

– jazyk             93  234    9  –  –  1  –    –  186  –  

– krkovička            76  252    5  17  –  2  –    –  157  –  

– mozog            53  312 10  11 – 4 0,3 –  300  – 

– obličky1            73  242  11  16  0,1  7  0,4 3,5  218 – 

– pečeň             77  350  10   18  0,3  19  0,9 3,6 316 228 

– srdce              80  257     6   15  –  3  0,3  – 132 198 

– stehno surové            76   339    9   18  0,06  2  0,3 1,7 168  – 

– varené, solené         876   348  10  17  –  3  –   – 150  – 

– údené surové           2530  248  10  20  –  3   –  – 207 – 

– údené, konzerv.       1150  293  11  20  –  3  0,1  – 156 – 

– slanina prerast.        1770  225  13  15  –  1   0,2  1,4 108  – 

Hovädzie – filé             50  340    3   24  –  –  – 5,7 164 – 

– sviečkovica            71  348    3   17  –  3  – 2,5 154  – 

– stehno            68   400  11   22   –  3  0,08  4,2  180  252 

– pečeň            116  292    7   15  0,3  7  2,1  3,9  352  240 

– pľúca            –   –   12  –   –  7  –  –  196  173 

– mozog          104  191  11  12  –  2  0,2  – 265  – 

– jazyk                      80  260    8   10  –  3  0,07  –  182 – 

– drţky                      46    19  69    8  0,02  1  –  –  132  – 

– obličky          245  231  11  11  0,08  6  0,35  2,0  219  161 

– pankreas           62   249    9  15  –  1  0,06  – 335 – 

– slezina           99   379    7   –   –  9  0,14  –  236 – 

– vemeno           –   –  70    –  –  3  –  – 160 – 

– konzervované         1300     60   20   29  –  4  –  – 106 – 

Husacie           85   420  15    –  0,05  2  0,3  –  188 – 

– pečeň           140  230  10    –  0,40  – 4,9  – 180 – 

Jahňacie (baranie) 

–stehno          78   380   10  16  –  3  –  3,2 213  – 

– rebierka          90   345     9  14  –  2  0,7 2,4  138  – 

Jelenie           70   336  19  29  –  5  –  –  183  211 

Kačacie          85  285   15   –  0,03  2  0,4 2,7  188  – 

Konské           44   332  10  23  –  3  0,6  6  150 – 

Kozie            –   –   11   –  –  2  –  –   –  – 

Králičie                         50   400   12   –  –  3 0,24  –  157  – 

Kuracie         83   359  12  37  0,02  2  0,3  1–3  200  – 

– pečeň         85  179   12  13 0,18  8  0,32  –  236  – 

– ţalúdok         64    253     8  13  0,11  3  0,08  –  113  – 

Moriak                        66   315     8  28  0,03  2  0,2  2,2  212  – 

Teľacie 

– jazyk                        84   200     9  10   –  3  –  –  190  – 

– stehno         90   330   11  15 0,03  3  0,25  –  206  203 

– rebierka        90   301   11  16 0,03  3  0,25  3,5  200  – 

– mozog       17   265     9  14 0,04  3  0,14  1,7  353  – 

– oblička       200   290   10  –   0,06  3  0,51  –  171  – 

– pečeň       84   195     8  15 0,34  5  4,4  –  311  – 

– srdce       120   230   16  18 0,03  3  0,25  3,5  200  – 

– týmus        73   519     5  22  –  1  0,08  –  530  – 

Údeniny 

Frankf. klobása        1100   230     7  11  –  2  0,08  –  133 – 

Saláma       1260   302   35  –  –  –  –  –  – – 

– teľacia       620    122    25   –  –  –  –  –   – – 

Párky       711   –   10   –  2,70  –  –  –  185 – 

Pečeň. paštéta         740   173    10  15   0,12 6 0,4 – 191 – 

Motadela       668   207    12   –   –  3   –  –  238 –  



 

Veľryba        78  –    12   –   –  2   – – 144  –  – 

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

mäzožravce – Carnivora. Rôzne veľké cicavce, kt. sa v dospelosti ţivia mäsitou potravou. Majú dobre 

vyvinutý chrup s ostrými trhákmi, výborný čuch a sluch. Patrí sem napr. mačka, pes, hyena, 

medveď, medvedík, lasica. 

mäta →Mentha. 

MB – 1. skr. megabajt; 2. skr. l. medicinae bacalaureus bakalár medicíny. 

m. b. – skr. l. misce bene dobre zmiešaj! 

M-BACOP-B – kombinácia cytostatík: metotrexát + bleomycín + doxorubicín + cyklofosfa-mid + 

vinkristín + dexametazón. 

MBA – skr. angl. Master of Business Administration 

MBD – kombinácia cytostatík: metotrexát + bleomycín + cisplatina. 

MBP – 1. skr. angl. myelin basic protein zásaditý proteín myelínu; 2. skr. angl. mean blood pressure 

stredný TK. 

MBq – skr. megabecquerel. 

mbundu – jed z koreňa západoafrických rastlín rodu Strychnos. 

MC – 1. skr. l. magister chirurgiae; 2. skr. angl. medical corps zdravotnícka jednotka; 3. skr. angl. 

mixed cellularity zmiešaná bunkovosť; 4. skr. angl. multicenter multicentrický. 

mC – skr. milicoulomb. 

C – skr. mikrocouloumb. 

MC, MCh, MChir – skr. angl. master of Surgery magister chirurgie.  

MCA – skr. metylcholantrén. 

MCAD – skr. angl. medium-chain acyl-CoA dehydrogenase acyl-CoA-dehydrogenáza karboxylových 

kys. so stredne dlhým reťazcom.  

MB, M.B. – skr. angl. Bachelor of Medicine bakalár medicíny. 

MBC – skr. angl. maximum (maximal) breathing capacity maximálna dychová kapacia; 2. skr. angl. 

metastatic breast cancer metastatický karcinóm prsníka. 

MBD – skr. angl. minimal brain damage minimálne poškodenie mozgu.  

MBP – skr. angl. main basic protein hlavný zásaditý proteín; 2. skr. angl. myelin basic pro-tein 

myelínový zásaditý proteín. 

MBx – skr. angl. muscle biopsy svalová biopsia. 

MC – skr. l. Magister Chirurgiae magister chirurgie. 

mC – skr. milicoulomb. 

MCA – skr. 3-metylcholantrén. 

MCAD – skr. angl. medium-chain acyl-CoA dehydrogenase dehydrogenáza karboxylových kys. so 

stredne dlhým reťazcom. 

McArdleho choroba – [McArdle, Brian, *1911, londýnsky lekár] →choroby. 

McBrideho operácia – [McBride, Earl D., *1891, amer. chirurg] →operácie. 



 

McBurneyov bod – [McBurney, Charles, 1845 – 1913, newyorský chirurg] →body. 

McBurneyov príznak – [McBurney, Charles, 1845 – 1913, amer. chirurg] →príznaky. 

McBurneyov rez – [McBurney, Charles, 1845 – 1913, newyorský chirurg] operačný rez paralelný s 

vlákanami m. obliquus externus, asi v 1/3 spojnice spina iliaca anterior superior s pupkom. Polovica 

rezu je nad, zvyšok pod týmto bodom. Koţa a podkoţný tuk  sa  inciduje k m. obliquus externus, 

jeho vlákna sa rozvetvia; pod ním leţiace m. obliquus abdominis internus et transversus sa 

rozvetvia a oddelia.  

McBurneyova operácia – [McBurneyCharles, 1845 – 1913, newyorský chirurg] →operácie. 

McCarthyho príznak – [McCarthy, Daniel J., *1847, amer. neurológ] →príznaky. 

McClintockov príznak – [McClintock, Henry, 1822–1881, írský lekár] →príznaky. 

McClintocková Barbara – (*1902) amer. botanička a genetička, r. 1983 jej bola udelená Nobelova 

cena za md. a fyziol. za objav, ţe gény obilia sa premiesťujú z miesta na miesto, čím menia budúce 

rastliny.  

McConckeyov agar – [McConkey, Alfred Theodore, 1861 – 1931, angl. bakteriológ] →kulti-vačné 

pôdy. 

McCuneov-Albrightov syndróm – [McCune, Donovan James, 1902 – 1976, amer. pediater; Albright, 

Fuller, 1900 – 1969, amer. lekár] →Albrightov sy. (→syndrómy). 

MCD – skr. angl. mean of consecutive differences priemer za sebou nasledujúcich rozdielov. 

McDonaldov manéver →manéver. 

McDonaldova operácia – [McDonald, Ellice, 1876 – 1955, kan. gynekológ a patológ pôsobiaci v 

USA] →operácia. 

McDonaldovo pravidlo – [McDonald, Ellice, 1876 – 1955, kan. gynekológ a patológ pôso-biaci v 

USA] →McDonaldov manéver. 

MCF – 1. skr. angl. macrophage chemotactic factor chemotaktický faktor makrofágov; 2. kombinácia 

cytostatík: mitoxantrón + cyklofosfamid + fluorouracil. 

Mcg – antigénový marker rozlišujúci podtypy ľahkých reťazcov l ľudských imunoglobulínov. 

mcg – angl. symbol pre mikrogram, mg. 

Mcg – antigénový marker detegujúci ľudské podtypy ľahkých reťazcov l imunoglobulínov. 

mcg – skr. angl. microgram mikrogram, mg.  

McGillova operácia →operácie. 

McGinnov-Whiteov príznak – [McGinn, Sylvester, *1904; White, Paul Duldey, 1886 – 1973, amer. 

kardiológovia] →príznaky. 

MCL – skr. angl. midclavicular line medioklavikulárna čiara; 2. skr. angl. midcostal line mediokostálna, 

strednorebrová čiara. 

MCH – skr. angl. mean corpuscular hemoglobin stredný obsah hemoglobínu v erytrocyte, syn. farebný 

koeficient, obsah hemoglobínu v jednotlivých erytrocytoch, Hbe: 
 
        Hb (v g % . 10) 
   Hbe = ––––––––––––––––––– 
   Erc (v miliónoch/mm

3
) 



 

Referenčné hodnoty MCH sú 1,68 – 2,11 fmol Hb(Fe) (27 – 34 pg). Hodnoty < 1,68 fmol Hb (Fe) 

svedčia o hypochrómnych, hodnoty > 2,11 fmol Hb (Fe) o hyperchrómnych erytrocytoch. Zníţené 

hodnoty sa zisťujú pri hypochrómnej anémii (napr. sideropenickej, sideroachrestickej, pri deficite 

vitamínu B6 a talasémii), zvýšené hodnoty pri hyperchrómnej anémii (napr. pernicióznej a z 

nedostatku kys. listovej).  

MCHB – skr. angl. Maternal and Child Health Bureau agencia administratívy zdravotníc-kych zdrojov a 

sluţieb. 

MCHC – skr. anl. mean corpuscular hemoglobin concentration priemerna koncentrácia hemoglobínu 

(Hb) v erytrocytoch (Erc). Vyjadruje sa v %, t. j. g/dl Erc; vypočíta sa delením koncentrácie HB (v g/l) 

hematokritom (v l/l): MCHC = Hb/Hct. 

MCi – skr. megacurie. 

mCi – skr. milicurie. 

Ci – skr. mikrocurie. 

mCi-hr – skr. milicurie-hour milicurie hodina. 

MCI/MI – skr. zmesi metylchlórizotiazolinónu a metylizotiazolinónu. 

MCMI – skr. Millon clinical multiaxial inventory Millonov klin. multiaxiálny dotazník. 

McKusickov-Kaufmanov syndróm – [McKusick, Victor Almon, *1902, amer. genetik; Kaufman, 

Robert L., * 1937, amer. lekár] →Kaufmanov-Kusickov sy. (→syndrómy). 

 

MacLeanov tonometer – impresný, indentačný tonometer, prístroj na priame meranie 

vnútroočného tlaku. 

McLeanov-de Wesselowov test →testy. 

McLeodov puzdrový reumatizmus – [McLeod, Roderick, 1795 – 1852, škót. lekár] reumatoidná 

artritída s efúziami do synoviového puzdra, búrz a pošiev. 

McMurrayov manéver – [McMurray, Thomas Porter, 1887 – 1949, angl. ortopéd] →manéver. 

MCP – 1. skr. l. metacarpophalangealis metakarpofalangový (kĺb); 2. skr. angl. monocyte chemotactic 

protein monocytový chemotaktický proteín.  

MCPA – kys. (4-chlór-2-metylfenoxy)octová; kys. 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová, C9H9ClO3, Mr 200,63; 

selektívne pesticídum (MCP
®
, Agrifox

®
, Agroxone

®
, Cornox

®
, Methoxone

®
).  

MCPA 

 

McPheetersova terapia – [McPheeters, Herman Oscar, amer. chirurg 20. stor.] →terapia. 

MCPS – skr. angl. member of the College of Physicians and Surgeons člen kolégia lekárov 

a chirurgov.  

Mcps – skr. angl. megacycles per second megacykly/s. 

McRaeov syndróm →syndrómy. 

M-CSF – skr. angl. macrophage colony stimulating factor, faktor simulujúci kolónie makro-fágov. 

Vyvoláva nielen vzostup počtu makrofágov, ale aj ich funkčnej schopnosti, najmä protinádorovú 

aktivitu. Ďalej zvyšuje produkciu aktivátora plazminogénu a ovplyvňuje vypudzovanie cholesterolu z 

makrofágov v cievnej stene (z penových buniek), a má teda antiaterogénny účinok. Jeho lokálnej 



 

produkcii bunkami epitelu vajcovodov a maternice sa pripisuje úloha pri implantácii vajíčka, a tým 

ovplyvňuje fertilitu. Ide pp. o autokrinný rastový faktor pre niekt. nádory, najmä karcinóm ovária. 

MCT – skr. angl. 1. medium (middle) chain triglyceride triacylglyceroly so stredne dlhým reťazcom; 2. 

mean circulation time priemerný čas obehu. 

MCTD – skr. angl. mixed connetive tissue disease ochorenia viacerých spojivových tkanív.  

MCV – skr. angl. mean corpuscular volume priemerný objem erytrocytov. Vypočíta sa delením súčinu 

hematokritu (Hct) × 1000 počtom erytrocytov miliónoch/ml (Erc): MCV = Hct/Erc. V automatických 

počítačoch krviniek sa MCV meria priamo z priemernej výšky pulzu voltáţe počas merania počtu 

erytrocytov. Prístroj vypočítava Hct nepriamo podľa rovnice Hct = MCV × Erc. Vyjadruje sa v mm3 

al. fl/Erc. 

MD – 1. skr. angl. medical doctor (Doctor of Medicine) doktor medicíny; 2. skr. angl. mental deficiency 

(deficient) slabomyseľnosť, mentálna, duševná zaostalosť. 3.  skr. angl. mentally defective duševne 

zaostalý; 4.  skr. angl. mitral disease postihnutie mitrálnej chlopne; 5. skr. angl. muscular dystrophy 

svalová dystrofia. 

Md – značka mendelévia. 

MDA – 1. skr. metyléndioxyamfetamín; 2. skr. l. mentodextroanterior (position of fetus) 

pravomentoanteriórny (poloha plodu). 

MDF – skr. angl. mycard depressant factor faktor tlmiaci myokard.  

MDGI – skr. angl. mammary-derived growth inhibitor inhibítor rastu odvodený od prsníka, polypeptid 

izolovaný z epitelových buniek prsníka. Vyvoláva inhibíciu proliferácie buniek v priebehu laktácie, 

ako aj nádorových buniek karcinómu prsníka. Podobné inhibičné vlast-nosti majú tzv. mamostatíny. 

MDH – skr. angl. malicdehydrogenáse dehydrogenáza kys. jablčnej, malátdehydrogenáza.  

MDI – skr. angl. metered-dose inhaler dávkovací aerodisperzný systém, dávkovacia tlaková nádobka.  

MDM – skr. angl. middiastolic murmur strednodiastolický šelest. 

MDMA – 3,4-metyléndioxymetamfetamín; N--dimetyl-1,3-benzodioxo-5-etanamín, C11-H15NO2, Mr 

193,25; centrálne pôsobiaci derivát fenyletylamínu. Má účinok podobný 

účinku N-substituovaným analógom amfetamínu; vyvoláva uvoľňovanie 

sérotonínu zo synaptozómov mozgu. 

MDMA 

 

MDP – skr. angl. 1. methylene diphosphonate metyléndifosfonát; 2. skr. l. mentodextroposte-rior 

(position of fetus) pravomentoposteriórna (poloha plodu). 

MDT – skr. l. mentodextrotransversa (position of fetus) pravomentotravserzálna (poloha plodu). 

MDR – skr. angl. multiple drug resistance mnohonásobná rezistencia voči liekom. 

MDS – skr. angl. doctor od dental Surgery doktor dentálnej chirurgie, stomatochirurgie.  

MDT – 1. skr. l. mento-dextra transversa pravý mentotransverzálny, poloha plodu; 2. knih. 

medzinárodné desatinné triedenie. 

MDV – skr. angl. multiple dose vial viacdávková liekovka.  

ME – 1. skr. angl. Medical Examiner súdny lekár; 2. skr. psychol. The Manson Evaluation: 

indentifikácia alkoholikov, test pre dospelých, a to aj sociálne maladaptovaných. Obsahuje 8 skór: 



 

úzkosť, depresívne rozlady, emočná citlivosť, pocity krivdy, osamotenia, opustenosti, medziľudské 

vzťahy a zhrnutie (Manson, 1948). 

Me – chem. značka metyl CH3.  

Mead, George Herbert – (1863 – 1931) amer. filozof a psychológ, zakladateľ sociálneho 

→behaviorizmu, teoretik sociálnych vzťahov a socializácie. 

Meadová, Margaret – (1901 – 1978) amer. antropologička a psychologička, zakladateľka kultúrnej 

antropológie; skúmala primitívne spoločnosti v Tichomorí. 

Meadowsov syndróm – kardiomyopatia počas gravidity al. po pôrode. 

meán – sociol. stredná hodnota. 

meander – 1. geogr. riečna zákruta v níţinnom úseku rieky; 2. architekt. súvislo opakovaná špirála; g. 

pásový ornament utvorený z čiar lomených v pravom uhle. 

Meanov príznak – [Mean, James Howard, 1885 – 1967, amer. endokrinológ] oneskorenie pohybu 

bulbu pri pohľade nahor pri Gravesovej chorobe. 

Measurin® (Winthrop-Breon) – analgetikum, antipyretikum, antireumatikum, antikoagulans; kys. 2-

(acetyloxy)benzoová.  

MEA-syndróm – skr. angl. multiple endocrine + adenomatosis syndrome mnohopočetné endokrinné 

sy. + adenomatóza. 

meat/o- – prvá časť zloţených slov z l. meatus priechod. 

meatometron, i, n. – [meato- + g. metron miera] meatometer, prístroj na meranie veľkosti otvoru 

(napr. ústia uretry). 

meatoobturator, oris, m. – [meato- + l. obturare upchávať] meatoobturátor, tuhá doštička s otvormi, 

vkladaná do nosohltana pri širokom rázštepe podnebia. 

meato(r)rhaphia, ae, f. – [meato- + g. rhafé šev] meatorafia, chir. zošitie poškodeného priechodu.  

meatoscopia, ae, f. – [meato- + g. skopein pozorovať] meato-skopia, vyšetrovanie priechodu, najmä 

močovej rúry. 

meatoscopos, i, m. – [meato- + g. skopein pozorovať] meatoskop, prístroj na vyšetrovanie prichodu, 

najmä močovej rúry. 

meatostenosis, is, f. – [meato- + g. stenos úzky] meatostenóza, zúţenie priechodu, napr. 

vonkajšieho ústia močovej rúry. 

meatotomia, ae, f. – [meato- + g. tomé rez] meatotómia, chir. rozšírenie priechodu, najmä močovej 

rúry. 

meatus, us, m. – [l.] chodba, priechod. 

Meatus acusticus externus (internus) – m. auditorius 

externus (internus), vonkajší zvukovod, rúra ukončená 

bubienkom. Jeho začiatok (porus acusticus externus) je v 

cavum conchae a je spredu zaclonený tragom. Podkladom 

z. v jeho vonkajších 2/3 je →cartilago meatus acustici 

externi vo vnútornej tretine je podklad kostný, prevaţne os 

tympani. Priebeh z. v horizon-tálnej rovine je esovitý; vo 

vonkajšej tretine smeruje ventromediálne, v prostredí 

takmer frontálne a vo vnútornej tretine opäť ventromediálne. 



 

Horná stena je horizontálna, dolná oblúkovitá, nahor konvexná a zniţuje sa nápadne k bubienku v 

recessus meatus acustici externi. Bubienok je pri vyšetrení viditeľný, keď sa vyrovná zakrivenie z. 

ťahom za ušnicu šikmo nahor a dozadu. Priesvit z. je ventromediálne sploštený, nepravidelne 

eliptický; jeho dlhšia os prebieha na začiatku takmer zvislo a smeruje ~ 9 mm, smerom k bubienku 

sa skláňa do takmer horizontálnej polohy a je o 1 mm kratší. Najuţšie miesto (isthmus) je na hranici 

chrupkového a kostného z. a jeho dlhšia os je dlhá 7,7 mm. Dĺţka prednej steny z., meraná od 

voľného okraja tagu k prednému obvodu bubienka, je 35 mm, dĺţka zadnej steny, meraná z cavum 

conchae, je 25 mm. Pozdĺţne osi obidvoch z. sa zbiehajú ventrálne v asi 80°, dorzálne otvorenom 

uhle. Chrupka vonkajšieho z. má tvar ţliabku, kt. je otvorený nahor a dozadu (→cartilago meatus 

acustici externi).  

 

Obr. Meatus acusticus externus (2, sčasti chrupkovitý, sčasti kostný vonkajší zvukovod, mierne esovite 

zakrivený, dlhý asi 2,4 cm, Ø 6 mm); 3 – porus acusticus externus (vonkajší otvor vonkajšieho zvukovodu; 

zárez kaudálne medzi spina tympanica major et minor je štrbina u novorodenca medzi zatiaľ voľnými koncami 

anulus tympanicus); 4 – meatus acusticus externus cartilagineus (laterálna chrupkovitá tretina vonkajšieho 

zvukovodu); 5 – cartilago meatus acustici (chrupka vonkajšieho zvukovodu, prechádza do chrupky ušnice; tvorí 

ţliabok otvorený nahor a dozadu); 6 – incisura cartilaginis meatus acustici (dve vzájomne vyplnené, dopredu 

smerujúce zvislé štrbiny v chrupke vonkajšieho zvukovodu); 7 – lamina tragi (laterálna časť chrupky 

vonkajšieho zvukovodu, kt. ohraničuje spredu jeho vonkajšie ústie); 9 – aurocula (ušnica); 10 – lobulus 

auricularis (ušný lalôčik, dolný koniec ušnice bez chrupkového podkladu); 11 – helix (vonkajší prehnutý okraj 

ušnice); 12 – crus helicis (začiatok helixu v priehlbine ušnice); 13  – spina helicis (malý hrbolček na prednej 

ploche crus helicis); 14 – cauda helicis (zadný dolný koniec chrupky ušnice, oddelený zárezom antitragu); 15 – 

antihelix (oblúkovitý val súbeţný so zadnou časťou helixu); 16 – fossa triangularis (jamka medzi crura 

antihelicis v hornej prednej oblasti ušnice); 17 – crura antihelicis (dve ramienka, v kt. sa vidlicovito vetví horný 

koniec antihelixu); 18 – scapha (ţliabok medzi zadnými časťami helixu a antihelixu); 22 – antitragus (malý 

hrbolček na dolnej časti antihelixu, oddelený od tragu pmocou incisura intetragica); 25 – incisura intertragica 

(zárez medzi tragom a antitragom) 

Meatus auditorius externus →meatus acusticus externus. 

Meatus auditorius internus →meatus acusticus internus. 

Meatus conchae ethmoturbinalis minoris – m. nasi superior. 

Meatus conchae maxilloturbinalis – m. nasi inferior. 

Meatus conchae turbinalis majoris – m. nasi inferior. 

Meatus nasi communis osseus – spoločný kostený nosový priechod, priestor na obidvoch 

stranách nosovej priehradky, do kt. vyúsťujú všetky tri nosové priechody. 

Meatus nasi inferior – m. conchae maxilloturbinalis, m. conchae turbinalis majoris, dolný nosový 

priechod, priestor pod dolnou nosovou mušľou, do kt. vyúsťuje ductus nasolacrimalis. 

Meatus nasi inferior osseus – dolný kostený nosový priechod, otvor v lebke obkolesený dolnou 

kostenou nosovou mušľou. 

Meatus nasi medius – stredný nosový priechod. 

Meatus nasi medius osseus – stredný kostený nosový priechod, otvor v lebke obkolesený 

strednou nosovou mušľou. 

Meatus nasi superior – m. conchae ethmoturbinalis minoris, horný nosový priechod; úzka dutina 

pod hornou nosovou mušľou, s kt. komunikujú zadné etmoidálne komôrky. 



 

Meatus nasi superior osseus – horný kostený nosový priechod, úzky otvor v lebke podobný 

kanáliku pod hornou nosovou mušľou. 

Meatus nasopharyngeus – m. nasopharyngicus, nosohltanový priechod, časť nosovej dutiny 

korešpondujúca s kostenou nosohltanovou dutinou; ústie všetkých troch nosových priecho-dov. 

Meatus urinarius (urethrae) – ostium urethrae externum, vonajšie ústie močovej rúry. 

Meaverin
®
 (Wolem) – lokálne anestetikum; →mepivakaín. 

Mebadin
® 

(Glaxo) – antiamébikum; →dehydroemetín. 

meballymal sodný – syn. →sekobarbital sodný. 

Meban
®
 – dehydroemetín. 

Mebaral
®
 (Winthrop) – antikonvulzívum, sedatívum, hypnotikum; →mefobarbital. 

Mebendazolum – skr. Mebendazol., ČSL 4, mebendazol, metylester kys. (5-benzoyl-1H-

benzimidazol-2-yl)karbámovej, C16H13N3O3, Mr 295,30; anthelmintikum. Je to biely aţ ţltkastý prášok 

bez zápachu a chuti, prakticky nerozp. vo vode, 95 % liehu a 

chloroforme; rozpúšťa sa v bezvodej kys. mravčej. 

Mebendazol 

 

Dôkaz 

 a) na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol UV 

254, sa nanesú na štart rozt. látok v poradí: 

 1. 10 ml rozt. skúšanej látky; asi 0,050 g látky sa rozpustí v 1,0 ml bezvodej kus. mravčej a doplní 

sa chloroformom do 10,0 ml; 

 2. 10 ml rozt. overenej vzorky mebendazolu, pripraveného rovnakým spôsobom. 

Vyvíja sa zmesou chloroform–metanol–bezvodá kys. mravčia (18 + 1 + 1 obj.). Po vybratí z komory 

a vysušení v prúde teplého vzduchu sa vrstva pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s maximom 

ţiarení pri 254 nm. Na chromatograme 1 je viditeľná škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. má rovnakú 

polohu a intenzitu zhášania ako škvrna na chromatograme 2 (RF ~ 0,53). Chromatogram 1 sa 

pouţije aj na skúšku na cudzie org. látky. 

b) Asi 0,030 g látky sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí v 2,0 ml bezvodej kys. mravčej a doplní 

sa 2.propanolom po značku. 2,50 ml tohto rozt. sa v ďalšej odmernej banke na 100 ml doplní 2-

propanolom po značku. Absorpčné spektrum výsledného rozt., merané v 10 mm vrstve proti tomu 

istému rozpúšťadlu, javí v UV časti maxima pri 247 ± 1 nm (A1cm
1%

 = 1050 aţ 1090) a 313 ± 1 nm 

(A1cm
1%

 = 538–560). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,10000 g látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa ~ 1,000 g látky 4 h pri 105 °C) sa rozpustí 

v 30,0 ml bezvodej kys. octovej, pridajú sa 2–3 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným 

rozt. kys. chloristej 0,05 mol/l z fialového do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje 

výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,05 mol/l zodpovedá 0,01476 g C16H13N3O3. 

Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom; nesmie sa vydať bez lekárskeho 

predpisu. 



 

Vyvoláva inhibíciu mikrotubulárnych funkcií parazitov a následnú deplíciu glukózy. Po poda-ní p. o. 

100 mg m. 2-krát/d počas 3 d nepresahujú plazmatické koncentrácie 0,03 mg/ml. Metabolity nemajú 

antiparazitický účinok. 

Indikácie – enterobióza (oxyuriáza), askaridóza, trichiuriáza, ankylostomiáza. 

Kontraindikácie – prvé 3 mes. gravidity, deti < 2-r. 

Nežiaduce účinky – poruchy GIT, parestézie, hyperestézie, urtika. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,1 g, denná 0,1 – 0,2 g. Pri enterobióze a askariáze sa 

podáva jednorazovo 1 tbl, pri enterobióze sa na potlačenie reinfekcie odporúča o 1 mes. th. 

opakovať. Pri trichiuriáze, ankylostomiáze a zmiešanej parazitárnej nákaze sa podáva 2-krát/d 1 tbl. 

3 d za sebou.  

Prípravky – R 17635
®
, Bantenol

®
, Lomper

®
, Mebenvet

®
, Noverme

®
, Ovitelmin

®
, Pantelmin

®
, 

Telmin
®
, Vermox

®
, Wormin

®
. 

 

 

 

 

 


