
mezentérium – [mesenterium] okruţie, dorzálna duplikatúra pobrušnice pripevňujúca ako prechod 

nástenného a orgánového peritonea tenké črevo k nástennej pobrušnici zadnej brušnej steny. 

1 – mesenterium dorsale 

commune (vývojový termín: 

pôvodný spoločný dorzálny 

záves embrya, ešte 

nerozlíšená črevná trubica); 2 

– mesenterium (okruţie, 

dorzálna dvojitá riasa peritone, 

kt. pripevňuje ako prechod 

nástenného a orgánového 

peritonea tenké črevo 

k nástennému peritoneu 

zadnej brušnej steny; vedie 

k črevu cievy a nervy); 3 – 

radix mesenterii (koreň 

mezentéria na zadnej brušnej 

stene; ide od L2 do pravej 

bedrovej jamy); 4 – mesocolon 

(dvojitý peritoneálny záves, kt. 

spája ako prechod 

nástenného a viscerálneho 

peritonea kolón so zadnou 

brušnou stenou; vedie ku 

kolónu cievy a nervy); 5 – 

mesocolon transversum 

(záves priečneho tračníka); 6 

– mesocolon ascendens 

(záves vzostupného tračníka); 

7 – mesocolon descendens 

(záves zostupného tračníka), 

zrastajúci v 4. mes. vývoja so 

zadnou brušnou stenou); 8 – 

mersocolon sigmoideum 

(záves esovitej slučky); 9 – 

mesoappendix 

(mesenteriolum, záves 

appendix vermicularis); 10 – 

omentum minus (malá predstera, záves rozopnutý medzi ţalúdkom a pečeňou); 11 – lig. hepatogastricum 

(stredný úsek omentum minus medzi ţalúdkom a pečeňou); 12 – lig. hepatoduodenale (pravý okraj omentum 

minus, medzi duodenom a pečeňou; obsahuje a. hepatice propria, ductus choledochus a v. portae); 13 – lig. 

hepatocolicum (nekonštantné pokračovanie lig. hepatoduodenale doprava a kaudálne na flexura coli dextra, príp. 

na colon transversum); 14 – omentum majus (veľká predstera, dvojitá peritoneálna riasa s premenlivým obsahom 

tuku, zavesená pred slučkami tenkého čreva od ţalúdka a od colon transversum); 15 – lig. gastrophrenicum 

(horné pokračovanie lig. phrenicolienale a lig. gastrolienale, od ţalúdka k bránici); 16 – lig. gastrosplenicum (lig. 

gastrolienale, peritoneálne spojenie medzi curvatura major ţalúdka a hílom sleziny); 17 – lig. gastrocolicum 

(peritoneálne spojenie medzi curvatura major ţalúdka a taenia omentalis coli transversi, nadväzujúce doľava na 

lig. gastrolienale); 18 – lig. phrenicocolicum (peritoneálna riasa vľavo, od bránice k začiatku colon descendens); 

19 – lig. splenorenale (lig. lienorenale, phrenicosplenicum, peritoneálna riasa od bránice, obličku a pankreasu 



k hílu sleziny; pokračuje napravo do mesocolon transversum); 20 – lig. hepatis (závesné riasy pečene); 21 – lig. 

coronarium (prechod parietálneho peritonea z bránice na viscerálne peritoneum pečene po okraji area nuda); 22 

– lig. facliforme hepatis (peritoneálna riasa od hornej a prednej, čiastočne aj od dolnej strany pečene k okraju 

area nuda); 23 – lig. triangulare dextrum (trojhranná peritoneálna riasa medzi pravým lalokom pečene a bránicou; 

pravý koniec lig. coronarium); 24 – lig. triangulare sinistrum (trojhranná peritoneálna riasa medzi ľavým lalokom 

pečene a bránicou; ľavý koniec lig. coronarium); 25 – lig. hepatorenale (úsek lig. coronarium pripojený k pravej 

obličke); 26 – plicae et fossae (recessus, riasy a jamky v dorzálnom nástennom peritoneu); 27 – fascia retinens 

rostralis (peritoneálna riasa, kt. obsahuje väzivo, príp. m. suspensorius duodeni; ťahá duodenojejúnový ohyb 

nahor); 28 – plica duodenalis superior (plica duodenojejunalis, peritoneálna riasa vľavo od flexura 

duodenojejunalis pred recessus duodenalis superior; obsahuje v. mesenterica inferior); 29 – recessus duodenalis 

superior (záhyb pobrušnice za plica duodenalis superior); 30 – plica duodenalis inferior (plica 

duodenomesocolica, peritoneálna riasa pred a pod flexura duodenojejunalis); 31 – recessus duodenalis inferior 

(záhyb pobrušnice za plica duodenalis inferior); 32 – plica paraduodenalis (vertikálna pobrušľnicová riasa 

prebiehajúca vľavo od duodena a recesov); 33 – recessus paraduodenalis (záhyb pobrušnice za plica 

paraduodenalis, s otvorom doprava); 34 – recessus retroduodenalis (podbrušnicový záhyb medzi aortou 

a dudodenom, prístupný zľava)(podľa Feneisa, 1996) 

mezenterón – [mesenteron] stredná časť embryovej tráviacej rúry. 

mezentoderm – [mesentoderma] 1. bunková populácia entodermového a mezodermového pôvodu; 2. 

vnútorná vrstva gastruly obojţivelníkov, ešte nerozdelená na mezoderm a entoderm, blastoméra 

ešte nerozdelená na mezoméry a enzoméry. 

Mezepan
®
 (Hosbon) – anxiolytikum; →medazepam. 

mezereum – sušená kôra stromu Daphne mezereum L., D. gnidium L. a D. Laureola L., 

Thymelaeaceae, rarastúcich v New England, Kanade, horských oblastiach Európy a na Sibíri. 

Obsahuje mezereín a akridovú ţivicu, dafnín, umbeliferón a fixné oleje; vezikant.  

meziálny – [mesialis] (plôška) v stomatológii, privrátený k susednému zubu bliţšie strednej čiary 

(plôška zuba). 

Mezineb
®
 – poľnohospodárske fungicídum; →propineb. 

meziobukálny – [mesiobuccalis] týkajúci sa meziálnej a lícnej strany preparátu zubnej dutiny.  

meziobukookluzálny – [mesiobuccoocclusalis] týkajúci sa meziálnej, lícnej a okluzálnej strany 

preparátu zubnej dutiny. 

meziobukopulpový – [mesiobuccpulpalis] týkajúci sa meziálnej lícnej a dreňovej strany preparátu 

zubnej dutiny.  

meziocervikálny – [mesiocervicalis] 1. týkajúci sa meziálneho povrchu krčka zuba; 2. meziogingivový.  

meziodens – [mesiodens] najčastejší nadpočetný zub, vyskytujúci sa jednotlivo al. v pároch ako malý 

zúbok s kuţeľovitou korunkou a krátkym koreňom medzi hornými strednými rezákmi.  

meziodistálny – [mesiodistalis] týkajúci sa meziálnej a distálnej strany preparátu zubnej dutiny.  

meziogingivový – [mesiogingivalis] týkajúci sa meziálnej a ďasnovej strany preparátu zubnej dutiny.  

mezioinciziodistálny – [mesioincisiodistalis] týkajúci sa meziálnej, incizálnej a distálnej strany 

preparátu zubnej dutiny.  

mezioklinácia – [mesioclinatio] naklonenie zuba z vertikály v smere k najbliţšiemu meziálnemu 

(prednému) zubu v oblúku.  

mezioklúzia – [mesiocclusio] nepravidelnosť chrupu, prvá dolná stolička posunutá meziálne voči 

prvej.hornej stoličke. 



meziolabiálny – [mesiolabialis] týkajúci sa meziálnej a labiálnej strany preparátu zubnej dutiny.  

meziolabioincizálny – [mesiolabioincisalis] týkajúci sa meziálnej, perovej a incizálnej strany 

preparátu zubnej dutiny. 

meziolingválny – [mesiolingualis] týkajúci sa meziálnej a jazykovej strany preparátu zubnej dutiny.  

meziolingvoincizálny – [mesiolinguoincisalis] týkajúci sa meziálnej, jazykovej a incizálnej strany 

preparátu zubnej dutiny.  

meziolingvookluzálny – [mesiolinguoocclusalis] týkajúci sa meziálnej, jazykovej a okluzálnej plochy 

zuba. 

meziolingvopulpový – [mesiolinguopulpalis] týkajúci sa meziálnej, jazykovej a dreňovej steny 

preparátu zubnej dutiny.  

meziookluzálny – [mesioocclusalis] týkajúci sa meziálnej a okluzálnej strany preparátu zubnej dutiny.  

meziooklúzia – [mesioocclusio] syn. occlusio anterior, anteocclusio, occlusio protrusiva, 

meziooklúzia, anteoklúzia, maloklúzia, pri kt. je sánkový oblúk predsunutý voči čeľusťovému 

(prognatizmus), prvá dolná stolička posunutá meziálne voči prvej hornej stoličke; III. trieda 

maloklúzie v Angleho klasifikácii. 

meziooklúziodistálny – [mesioocclusiodistalis] týkajúci sa meziálnej, okluzálnej adistálnej steny 

preparátu zubnej dutiny. 

mezión – [mesion] myslená rovina, kt. delí telo symetricky na pravú a ľavú polovicu. 

meziopulpolabiálny – [mesiopulpolabialis] týkajúci sa meziálnej, dreňovej a labiálnej steny preparátu 

zubnej dutiny.  

meziopulpolingválny – [mesiopulpolingualis] týkajúci sa meziálnej, dreňovej a jazykovej steny 

preparátu zubnej dutiny al. tvorený týmito stenami. 

meziopulpový – [mesiopulpalis] týkajúci sa meziálnej a dreňovej steny preparátu zubnej dutiny.  

mezioverzia – [mesioversio] deviácia zuba z vertikály v smere nasledujúceho meziálneho (predného) 

zuba v zubnom oblúku. 

mezitylén – 1,3,5-trimetylbenzén, C9H12, Mr 120,19; kvapalina zvláštneho zápachu, nachádza sa v 

dechte a rope. 

   Mezitylén 

 

 

mezityloxid – syn. izopropylidenacetón; 4-metyl-3-penten-2-ón, C6H10O, (CH3)2-C=C-HCOCH3, Mr 

98,14; rozpúšťadlo celulózy, gumy, ţivíc, lakov.  

mezkalín – 2-(3,4,5-trimetyloxyfenetyl)-etylamín; 3,4,5-trimetoxybenzénentánamín, C11H17-NO3, Mr 

211,25; alkaloid s acyklicky viazaným dusíkom, psychomimetický alkaloid, haluci-

nogén, vyvoláva farebné halucinácie a poruchy osobnosti (Mezcaline
®
). 

Mezkalín 

Hlavným zdrojom je kaktus Lophophora Williamsi (,,peyotl“), Cactaceae, rastúci v 

Mexiku a juţných štátoch USA. Okrem m. obsahuje kaktus ďalších 5 alkaloidov 

(anhalamín, anhalonidín, anhalonín, lofoforín a peyotín). Menšie mnoţstvo mezkalínu obsahuje 

kaktus Trichocereus Pachanoi rastúci v Peru, Bolívii, Ekvádore a Brazílii. Obidva druhy sú pre 



klimatickú odolnosť obľúbené u kaktusárov, avšak vzhľadom na odlišné pestovateľské podmienky 

neobsahujú halucinogény. M. sa dá vyrobiť aj syntetický. V med. praxi sa nepoţíva.  

Na trhu sa m. zjavuje obvykle vo forme poloelastických lisovaných lievančekov tvaru svetlohnedých 

gombínov (,,buttons“). Čistená prírodná aj synetická droga je biely, jemne kryštalický prášok, dobre 

rozp. vo vode, bez zápachu, horkej chuti; nečistý al. zmiešaný s inými drogami má naţltlú farbu. 

Práškový m. sa na trhu predáva v malých vreckách z jemného papiera. 

M. sa najčastejšie uţíva perorálne vo forme lisovaných ,,gombíkov“ horkej chuti, kt. sa pred 

prehltnutím rozţujú. Vodný rozt. kryštalického m. moţno aj vypiť. Zriedka sa aplikuje inj. Často sa m. 

(sušený al. práškový) fajčí vo fajke spolu s tabakovými al. marihuanovými listami. 

Priekupnícke a konzumentské názvy: angl. bad seets, buttons, cactus, ,,M“, topi, špan. mescal.  

mezkalizmus – [mescalismus] otrava vyvolaná plodmi platana (Lophophora williamsii) al. 

mezkalínom. 

Mezlin
®
 (Miles) – antibiotikum; →mezlocilín. 

mezlocilín – kys. 3,3-dimetyl-6-[[[[[3-(metylsulfonyl)-2-oxo-1-imidazolidinyl]karbonyl]-ami-

no]fenyl]acetyl]-amino]-7-oxo-4-tia-1-azavicyklo[3.2.0]-

hepatan-2-karboxylová, C21H25N5O8-S2, Mr 539,59; 

polosyntetické, širokospektrálne antibiotikum podobné 

penicilínu a azlocilínu. Sú to ţlté kryštáliky, rozp. vo vode, 

metanole, DMF, nerozp. v acetone a etanole. 

Mezlocilín 

Indikácie – ťaţké infekcie vyvolané grampozit. a gramnegat. mikróbmi citlivými na mezlocilín 

(vrátane anaeróbnych gramnegat., nesporulujúcich paličiek): infekcie respiračného, urogenitálneho 

systému, GIT vrátane salmonelóz, infekcie ţlčových ciest, koţe a mäkkých tkanív, infikované 

popáleniny, osteomyelitída, gynekologické infekcie, sepsa, endokarditída, meningitída. Pri 

zmiešaných infekciách je výhodná kombinácia s aminoglykozidovými antibiotikami, príp. oxacilínom 

(stafylokoky tvoriace penicilinázu). 

Kontraindikácie – -laktámové antibiotiká. Relat.: podanie u pacientov s 

alergiou v anamnézou (asthma bronchiale, senná nádcha, ţihľavka); gravidita. 

Nežiaduce účinky – nauzea, hnačka, koţné a celkové alergické reakcie (erytémy, exantémy, 

eozinofília, febrilné reakcie, Herxheimerova reakcia, anafylaktický šok), prechodné zvýšenie aktivity 

aminotransferáz (ALT, AST) al. aj alkalickej fosfatázy v sére. Opatrnosť pri edémových stavoch (1 g 

prípravku obsahuje 42,6 mg, t. j. 1,85 mmol Na). 

Dávkovanie – dospelí: 2–5 g kaţdých 8 h, príp. 10 g kaţdých 12 h i. v.; deti: 75 mg/kg kaţdých 8 h; 

novorodenci a predčasne narodené deti: kaţdých 12 h. I. m. aplikácia je limitovaná objemom rozt. 

M. moţno podávať vo forme krátkodobej (30-min.) al. dlhodobej (2 – 4-h) i. v. infúzii. 

Prípravky – Bay-f 1353
®
, Baypen

®
 inj. a pro inf.; sodná soľ monohydrát C21H24N5NaO5-S2.H2O – 

Baycipen
®
, Mezlin

®
. 

mez/o- – 1. prvá časť zloţených slov z g. mesos stredný, medzi; 2. predpona označujúca opticky 

inaktívnu zlúč. obsahujúcu asymetrický atóm; →izoméria. 

mezoapendicitída – [mesoappendicitis] zápal okruţia červovitého prívesku.  

mezoapendix – [mesoappendix] okruţie, záves červovitého prívesku. 

mez(o)artritída – [mes(o)aortitis] zápal strednej vrstvy aorty. 



mezoatómy – umelé atómy s normálnym jadrom dajakého prvku, okolo kt. namiesto elektrónu obieha 

na niekt. orbitále mezón. 

mezobilín – zlúč. nachádzajúca sa v moči, derivát bilirubínu vznikajúci cestou enterohepatálneho 

obehu; →žlčové farbivá.  

mezobilirubinogén – redukovaná forma bilirubínu, kt. vzniká v čreve a oxiduje sa na sterkobilín; 

→žlčové farbivá. 

mezobiliviolín – oxidačný produkt mezobilirubínu a sterkobilinogénu; →žlčové farbivá. 

mezoblast – [mesoblastos] stredný zárodočný list, včasné, nediferencované štádium mezodermu. 

mezoblastém – [mesoblastema] bunky tvoriace mezoblast. 

mezobronchitída – [mesobronchitis] zápal strednej vrstvy bronchov.  

mezocefália – [mesocephalia] hlava stredných, normálnych rozmerov, stredný tvar lebky. 

mezocékový – [mesocaecalis] týkajúci sa mezocéka al. spájajúci mezocékum. 

mezocékum – [mesocaecum] okruţie slepého čreva. 

mezocysta – [mesocystis] vrstva peritonea pripájajúca ţlčník k pečeni; okruţie ţlčníka. 

mezocefália – [mesocephalia] hlava stredných, normálnych rozmerov. 

mezocefalický – [mesocephalicus] charakterizovaný lebkou s pomerom šírky a dĺţky (cefalický index) 

0,75 – 79,9. 

mezocékum – [mesocacum] okruţie céka. 

mezoderm – [mesoderma] stredný zárodočný list. 

mezodermový – [mesodermalis] týkajúci sa mezodermu. 

mezodiastolický – [mesodiastolicus] vzťahujúci sa na strednú fázu diastoly. Mezodiastolický šelest je 

počuteľný uprostred diastoly, príkladom je mitrálna stenóza. 

mezodontizmus – [mesodontismus] stav so strednou veľkosťou zubov, dentálny index medzi 42 a 44.  

mezoduodenum – [mesoduodenum] okruţie dvanástnika. 

mezoezofágový – [mesooesophageum] mezodermový záves paţeráka. 

mezoezofágus – [mesooesophagus] mezodermový záves paţeráka.  

mezofalanx – [mesophalanx] stredný článok prsta. 

mezofarynx – [mesopharynx] stredná časť hltana; orofarynx, časť hltanu za ústnou dutinou. 

mezoflebitída – [mesophlebitis] zápal strednej vrstvy ţily. 

mezoforma – zlúč., kt. molekuly sa dajú prekryť ich zrkadlovým obrazom, hoci majú asymetrické 

atómny uhlíka. M. má rovinu symetrie, je opticky 

inaktívna (preto sa označuje aj i-forma). Napr. 

mezo-2,3-dichlórbután: 

 

 

mezofragma – [mesophragma] platnička deliaca anizotropný úsek kostrového svalu na polovice, 

prúţok obsahujúci zhrubnuté stredné časti myozínových filamentov. 

mezofryón – [mesophryon] miesto na čelovej kosti medzi obočím. 



mezogastralgia – [mesogastralgia] bolesť v strednej brušnej oblasti. 

mezogastrický – [mesogastricus] týkajúci sa mezogastria. 

Mezogastrický reflex – jeden z brušných reflexov, kt. prebieha cez spinálny okruh Th9–10. 

mezogastrium – [mesogastrium] 1. oblasť stredného brucha zhruba v okolí pupka, jedna 

z abdominálnych oblastí; 2. okruţie ţalúdka, záves spájajúci ţalúdok počas embryového vývoja k 

pobrušnici. 

mezogenitál – [mesogenitale] riasa viaţuca sa na plica genitalis (pri vývoji pohlavných orgánov). Je to 

základ pohlavnej ţľazy v plica genitalis v embryovom období pripútaný k dorzálnej stene. U muţa 

z m. vyniká metorchium, u ţeny mezovárium. 

mezogastrium – [mesogastrium] záves spájajúci ţalúdok počas embryonálneho vývoja s 

pobrušnicou. 

mezoglia – [mesoglia] Hortegove bunky; →glia. 

mezognatický – [mesognathicus] charakterizovaný miernou protrúziou sánky s gnatickým indexom 98 

– 103. 

mezohepatikum – [mesohepaticum] peritoneálna riasa medzi lalokmi pečene a bránicou, lig. 

triangulare. 

mezochondrium – [mesochondirum] matrix, v kt. sú uloţené bunkové elementy hyalínovej chrupavky. 

mezochorioidea – [mesochorioidea] stredná vrstva cievnatky.  

mezoileum – [mesoileum] okruţie bedrovníka. 

mezoinozitol – cyklohexánhexol, inzozitol nachádzajúci sa v ţivočíšnych svaloch; →inozitol.  

mezojejúnum – [mesojejunum] okruţie lačníka. 

mezokard – [mesocardium] časť mebryového mezentéria, kt. spája embryové srdce vpredu s telovou 

stenou a vzadu s entodermovým kanálom; záves srdca (mezodermový). 

mezokardia – [mesocardia] atypické uloţenie srdca s hrotom v strednej čiare hrudníka. 

mezokarpálny – [mesocarpalis] týkajúci sa stredu zápästia. 

mezokaválny – [mesocavalis] týkajúci sa al. spájajúci v. mesenterica superior a v. cava inferior. 

mezokolický – [mesocolicus] týkajúci sa mezokolónu. Mezokolické lymfatické uzliny leţia v mieste 

úponu mezokolónu (na rozdiel od epikolických uzlín, kt. leţia na črevnej strane mezokolónu).  

mezokolón – [mesocolon] okruţie hrubého čreva, kt. ho pripája na zadnú brušnú stenu; zdvojená 

vrstva (duplikatúra) peritonea pripevňujúca hrubé črevo (kolón) k zadnej stene brušnej dutiny. M. 

obsahuje lymfatické uzliny, cievy, nervy. Najvýraznejšie je v oblasti priečnej časti hrubého čreva 

(mesocolon transversum) a esovitej časti hrubého čreva (mesosigmoideum), čo podmieňuje väčšiu 

pohyblivosť týchto úsekov hrubého čreva. 

mezokolopexia – [mesocolopexis] chir. upevnenie okruţia tračníka. 

mezokoloplikácia – [mesocoloplicatio] plikácia mezokolonu s cieľom obmedziť jeho mobilitu. 

mezokornea – [mesocornea] substantia propria corneae. 

mezokortex – [mesocortex] syn. juxtakortex, kôra gyrus cinguli, kt. sa nachádza medzi alokortexom a 

izokortexom a má 4 distinktné vrstvy. 

mezokranický – [mesocranicus] majúci kraniálny index 75 – 79,9. 



mezolecitálny – [mesolecithalis] typ vajíčka s nepríliš hojným ţĺtkom. 

Mezolin
®
 (Merck & Co.) – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; →indometacín.  

mezomér(a) – [mesomeros] časť mezodermu, z kt. vznikajú prvoobličky. 

mezoméria – vlastnosť štruktúry org. látok, kt. nemoţno vyjadriť beţným štruktúrnym vzorcom, ale 

dvoma al. viacerými medznými štruktúrnymi vzorcami. M. neurčuje vlastnosti molekuly, pretoţe jej 

skutočná štruktúra je niekde medzi nimi a nazýva sa rezonančný hybrid. Napr. štruktúra benzénu je 

daná hybridom medzi dvoma Kekulého štruktúrnymi vzorcami podľa schémy: 

 

 

 

Vplyvom mezomérneho efektu, t. j. posunu elektrónových párov, nemá väzba medzi uhlíkmi v 

benzénovom jadre charakter jednoduchej ani čisto dvojitej väzby. To vysvetľuje aj veľkú stabilitu 

benzénového jadra. Mezomérny stav je energeticky najjednoduchší, a preto najvýhodnejší. 

mezomérny účinok – fyz.-chem. elektrónové efekty, efekty M v nenasýtených molekulách org. látok, 

kt. určujú smer pohybu -elektrónov násobných väzieb a voľných elektrónových párov. Napr. v 

molekule anilínu dusík priťahuje elektróny pozdĺţ -väzieb, voľný elektrónový pár dusíka je však 

vhodne orientovaný vzhľadom na -elektrónový systém benzénu, s kt. vstupuje do interakcie a 

utvára spoločný molekulový orbitál. To vyvoláva predĺţenie konjugovaného systému molekuly a 

pokles jeho vnútornej energie. Takúto interakciu -elektrónov efekty M. Efekty M môţu byť kladné 

(+M) al. záporné (–M) v závislosti od charakteru atómov al. skupín viazaných na nenasýtené väzby. 

Pri nenasýtených molekulách sa efekty M často prejavujú súčasne s →indukčnými účinkami, pričom 

môţu byť súhlasné al. protichodné. 

mezometritída – [mesometritis] zápal mezometria, širokého väzu maternice. 

mezometriový – [mesometrialis] týkajúci sa širokého väzu maternice. 

mezometrium – [mesometrium] hrubší kaudálny úsek širokého maternicového väzu pripojený k 

maternici. 

mezomorf – [mesomorphus] jedinec s typom telesnej stavby, v kt. prevaţujú tkanivá odvodené od 

mezodermu, s relat. prevahou svalstva, kostí a spojivového tkaniva, obyčajne s drsnými telesnými 

proporciami; somatotypicky sa zatrieďuje medzi ektomorfom a endomorfom.  

mezonazálny – [mesonasalis] uloţený v strede nosa. 

mezonefritický – [mesonephricus] týkajúci sa prvoobličky. 

mezonefrogénny blastém – [blastema mesonephrogenes] mohutné nahromadenie 

nediferencovaných buniek mezodermu (blastém), kt. vzniká proliferáciou a následným spojením 

nefrotómov (stopiek prvosegmentov, intermediárneho mezodermu) v rozsahu segmentov C6 – L3 

v priebehu 3. a 4. týţd vývoja. Podmieňuje valovité zdurenie na zadnej strane zárodku pozdĺţ úponu 

mezentéria označované ako plica urogenitalis al. Wolffovo teleso. S postupným rozvojom 

a regresiou mezonefrosu sa jeho rozsah zmenšuje (ubúda kraniokaudálnym smerom). 

Ventromediálna časť sa postupne brázdou oddeľuje ako plica genitalis (základ gonády 

a gubernakula), dorzolaterálna časť, opisovaná aj ako plica mesonephrica, sa úplne spotrebuje na 

segmenty mezonefrosu. Por. metanefrogénny blastém. 

mezonefróm – [mesonephroma] nádor z jasných buniek vznikajúci pp. zo zvyškov mezonefritického 

tkaniva (napr. vaječníka). 

mezonefros – [mesonephros] prvooblička, zárodočné štádium obličky, corpus Wolffii. 



mezóny – stredne ťaţké, nestále elementárne častice s hmotnosťami medzi hmotnosťou elektrónu a 

nukleónu, s nábojom kladným, záporným al. aj bez neho. Vznikajú pri jadrových reakciách a 

rozpadoch častíc s vysokou energiou. Sú známe ľahké m. (m. L), ku kt. patria m.  (mióny, 
–
 a 

+
), 

m.  (pióny, 
+
, 

–
, 

o
) s hmotnosťou ~ 200 – 280 me, a ťaţké m. (m. K, K

–
, K

+
, K

o
) s hmotnosťou ~ 

1000 me. Ţivotnosť m. je ~ 10
–6

 aţ 10
–8

 s. Pri rozpade m. vznikajú negatróny al. pozitróny. 

mez(o)orchium – [meso(o)orchium] okruţná riasa, peritoneálny záves fetálneho semenníka.  

mezopálium – [mesopallium] časť palia s vrstvami a organizáciou medzi archi- a neopáliom. Patrí 

sem cortex pyriformis a entorhinalis gyri hippocampi a cortex perirhinalis temporálneho pólu a 

inzuly, ako aj kôra gyrus subcallosus, gyrus singularis a gyrus retrosplenicus. kôra. 

mezopexia – [mesopexis] chir. pripevnenie okruţia. 

mezoplazma – [mesoplasma] osobitná mimojadrová prechodná ţivá bunková hmota. 

mezopneumónium – [mesopneumonium] spojenie parietálnej a viscerálnej pleury v pľúcnom hile.  

mezoporfyríny – [mesoporphyrinum] izomérne porfyríny vznikajúce z protoporfyrínov redukciou 

vinylových bočných skupín na etylové skupiny. 

mezoprozopia – [mesoprosopia] stredne veľká tvár. 

mezorektum – [mesorectum] okruţie konečníka, nekonštantná krátka duplikatúra peritonea fixujúca 

konečník v jeho kraniálnej časti v oblasti úplne pokrytej serózou. 

mezorchium – [mesorchium] peritoneálna duplikatúra fixujúca fetálny semenník k zadnej brušnej 

stene. Pochádza z mezogenitale. Por. mezovárium. 

mezoridazín – 10-[2-(1-metyl-2-piperidinyl)etyl]-2-(metylsulfinyl)-10H-fenotiazín, C21H26-N2OS2, Mr 

386,59; blokátor receptorov dopamínu, antipsychotikum, analóg 

tioridazínu (TPS-23
®
; benzénsulfonát C27H32N2O4S3 mezoridazínbezylát 

NC-123
®
, Lidanar

®
, Lidanil

®
, Seren-til

®
). 

Mezoridazín 

 

 

mezosalpinx – [mesosalpinx] okruţie vajíčkovodu, časť pobrušnice tvoriaca záves vajíčkovodu. 

mezosigmoideum – [mesosigmoideum] okruţie esovitej slučky hrubého čreva. 

mezoskapula – [mesoscapula] tŕň lopatky. 

mezosómia – [mesosomia] priemerný vzrast tela. 

mezosteniálny – [mesostenialis] okruţný, týkajúci sa okruţia. 

mezosténium – [mesostenium] okruţie, mezentérium. 

mezosternum – [mesosternum] stredná časť, telo mostíka. 

mezostróma – [mesostroma] plazmatické siete rozprestierajúce sa medzi jednotlivými zárodočnými 

listami; embryové vláknité tkanivo analogické sklovcu, z kt. sa vyvíja Bowmanova a Descemetova 

kapsula.  

mezosyfilis – [mesosyphilis] sek. štádium syfilisu. 

mezosystolický – [mesosystolicus] vzťahujúci sa na strednú fázu systoly. 

mezotarzálny – [mesotarsalis] strednopriehlavkový; strednomihalnicový. 



mezotaurodoncium – [mesotaurodontium] taurodontizmus, pri kt. sa zubné korene vetvia len v 

strede. 

mezotel – [mesothelium] tkanivo, kt. vzniká zo zárodočného mezodermového listu z výstelky 

coelomovej dutiny; môţe sa z nej vyvinúť epitelové al. väzivové štruktúry. 

mezotelióm – [mesothelioma] nádor vychádzajúci z mezotelového tkaniva (peritoneum, pleura, 

perikard). Jestvujú benígne i malígne m. Malígne m. sú následkom expozície azbestu. Najčastejšie 

sú m. pleury, perikardu a peritonea. 

Adenomatoidný mezotelióm – tvorí štrbinovité útvary podobné endotelovým priestorom, vyskytuje 

sa v nadsemenníku, ováriu, príp. v priľahlom peritoneu. Tieto nádory sú benígne. 

Na pleure vzniká m. obyčajne na diafragmatickej časti, rastie kraniálne, pleura horného laloka pľúc 

zostáva obyčajne neporušená. Vyskytuje sa častejšie u muţov ako u ţien, a to vo veku > 50. r. 

Nádor obklopuje pľúca v podobe hrubej vrstvy a sprevádza ho hemoragický fibrinózny exsudát. 

Histol. sa zisťuje mezenchýmové tkanivo pozostávajúce z vretenovitých buniek, cystických štruktúr. 

Hemoragický exsudát vlastný nádor komprimuje pľúca. Neskôr môţu vzniknúť metastázy v 

lymfatických uzlinách, v pečeni a kostiach. Nádor sa obyčajne spája s dlhotrvajúcou expozíciou 

azbestovému prachu. Je pomerne zriedkavý, ešte zriedkavejšie sa nachádza v inej lokalizácii. 

Adenomatoidný m. tvorí štrbinovité útvary podobné endotelovým priestorom, vyskytuje sa v 

nadsemenníku, ováriu a niekedy aj v priľahlom peritoneu. Tieto nádory sú benígne. 

Benígny fibrózny mezotelióm – lokalizovaný nádor pleury, prajavujúci sa ako tuhý a opuzdrený 

nádor s kolísavou veľkostou; býva následkom expozície azbestu. 

Difúzny mezotelióm – malígny m. 

Lokalizovaný fibrózny mezotelióm – benígny fibrózny m. 

Malígny mezotelióm – difúzny m., postihuje pleuru, peritoneum al. perikard. Obsahujú oblasti 

pozostávajúce z vretenovitých sarkómových buni, ako aj oblasti adenomatózneho vzhľadu. Bývajú 

následkom expozície azbestu. 

Peritoneálny mezotelióm – mesothelioma peritoneale, malígny m., kt. postihuje pobrušnicu. 

Prejavuje sa zväčšením brucha, stratou chuti do jedenia a slabosťou. Len málo prípadov je 

následkom expozície azbestu, a to obyčajne po 20-r latencii. Tvorí asi 30 % všetkých m. Niekedy 

sprevádza m. pleury; môţe sa šíriť na črevá a vyvolať obštrukciu. Prejavuje sa ascitom, bolesťami a 

hmatateľnou masou nádoru v brušnej dutine. Dg. sa stanovuje pomocou peritoneoskopie u 

hospitalizovaného pacienta v lokálnej anestézii. Príp. ascites sa odstraňuje paracentézou. Dg. sa 

potvrdzuje biopsou vzorky tkaniva odobratého peritoneoskopiou, príp. počas chir. výkonu. Analýza 

ascitu je málo spoľahlivá. Hodnotenie nálezu je pomerne ťaţké a má ho vykonať skúsený patológ. 

Výpotok v hrudníkovej al. brušnej dutine sa odstraňuje punkciou (torakocentéza, paracentéza).  

Pleurálny mezotelióm – mesothelioma pleurale, malígny m., kt. postihuje obyčajne diafragmatickú 

časť pleury a často sa šíri do hrudníkových orgánov vrátane rebier. Nádor obklopuje pľúca v podobe 

hrubej vrstvy a spravádza ho hemoragický fibrinózny exsudát. Histol. sa zisťuje mezenchýmové 

tkanivo pozostávajúce z vretenovitých buniek, v kt. sa nachádzaju bunky podobné epitelu s trvorbou 

malých tubulárnych a malých cystických štruktúr. Hemoragický exsudát a vlastný nádor stláčajú 

pľúca. Neskôr môţu vzniknúť metastázy v lymfaticikých uzlinách, pečeni a kostiach. Vyskytuje sa 

častejšie u muţov, a to vo veku > 50 r. Vyvoláva ho expozícia azbestu, a to po latencii > 20-r. Je to 

najčastejší typ m. a tvorí 70 všetkých m. Prejavuje sa dýchavicou, bolesťami na hrudníku a veľkým 

pleurálnym výpotkom. Exitus nastáva do 1 r. Dg. sa stanovuje  torakoskopiou. Rez sa vedie cez 

stenu hrudníka medzi dvoma rebrami v lokálnej anestézii. Príp. výpotok sa drénuje torakocentézou. 

Dg. sa potvrdzuje biopsou vzorky tkaniva odobratého torakoskopiou, príp. chir. výkonom. Analýza 



výpotku je málo spoľahlivá. Dôleţitá je včasná dg. V th. sa v závislosti od rozsahu, štádia a 

komplikácií uplatňuje chir., oţarovanie a chemoterapia, kombinácia cytostatík LNDDP.   

Mezotelióm peritonea – malígny m., obyčajne následok expozície azbestu, niekedy sprevádza m. 

pleury; môţe sa šíriť na črevá a vyvolať obštrukciu. Prejavuje sa ascitom, bolesťami a hmatateľnou 

masou nádoru v brušnej dutine. 

Mezotelióm semenníka – m. tunicae vaginalis, malígny mezotelióm tunica vaginalis semenníka, kt. 

sa prejavuje spočiatku ako hydrokéla; niekedy ide o metastázu z pľúc. Nie vţdy je vyvolaná 

expozíciou azbestu. Máva indolentnejší priebeh ako m. pleury al. peritonea. 

Th. – závisí od mnohých faktorov vrátane štádia, lokalizácie, šírenia, stupňa histol. závaţnosti, veku 

pacienta, ako aj jeho poţiadaviek. Očakávané doţitie je 8 – 12 mes. V špecializovaných centrách sa 

dosahuje 5-r. preţitie ~ 40 %. Voľbu spôsobu th. určuje najmä štádium (→staging). Najstarší systém 

stagingu je Butchartov systém, kt. zohľadňuje najmä rozsah prim. nádoru a delí m. na 4 štádiá. 

Novšia je klasifikácia TNM, kt. hodnotí rozsah nádoru i jeho šírenie, postihnutie lymfatických uzlín a 

metastázy. Najnovší je Brighamov system hodnotiaci štádium m. podľa jeho resekovateľnosti a 

postihnutia lymfatických uzlín.  

Tradičná th. zahrňuje chir. odstránenie nádoru, rádioterapiu (vysoké dávky rtg al. iného 

vysokoenergetického ţiarenia) a chemoterapiu. Často sa tieto metódy kombinujú. 

V štádiu klin. overovania sú kombinácie liekov L-NDDP a aroplatiny. Intrapleurálna aplikácia 

aroplatiny má za cieľ zmierniť toxickosť a rezistenciu voči cisplatine. Ďalším skúšaným liekom je 

endostatín, kt. pôsobí v súčinnosti s angiostatínom pri zabraňovaní deštrukčnému účinku nádoru na 

krvné cievy bez toho, aby poškodzoval normálne bunky. Rast nádorových buniek v m. inhibuje 

anticholesterolemikum lovastatín. Odporúča sa aj priama intrapleurálna aplikácka interferóny . 

Fototodynamická th. ničí nádorové bunky svojím vysokoenergetickým svetlom. Obranyschopnosť 

organizmu sa zvyšuje imunoterapiou. Genetický deficit, kt. umoţňuje rast nádoru, sa snaţí upraviť 

génová th.  

Z chir. metód sa uplatňuje pleurektómia a v závislosti od rýchlosti šírenia sa nádoru príp. 

pneumonektómia, a to obyčajne extrapleurálna (odstránenie pľúc naliehajúcich na nádor a bránice) 

na postihnutej strane. Niekedy sa s extrapleurálnou pneumonektómiou vykonáva pleurektomia s 

dekortikáciou. Rádioterapia vyuţíva vysokoenergetické rtg lúče, kt. zmenšujú nádorovú masu. 

Pouţíva sa vonkajšie oţiarenie al. vpravenie rázioizotopov pomocou tenkej plastickej trubice. 

Cytostatiká sa aplikujú systémovo (p. o., i. m. al. i. v.) al. intrapleurálne. 

mezotélium – [mesothelium] výstelka, epitel vzniknutý premenou zo zárodočného mezodermového 

listu vystielajúci napr. brušnú al. pohrudnicovú dutinu. 

mezotelový – [mesothelialis] týkajúci sa výstelky, mezotelu. 

mezotenar – [mesothenar] stredná časť tenaru. 

mezotendineum – [mesotendineum] záves šľachy; tenké prúţky v synoviovej pošve šliach; jemná 

vrstva spojivového tkaniva spájajúca šľachu s jej väzivovou pošvou. 

mezotropný – [mesotropicus] mezotropický, uloţený v strede dutiny, napr. brušnej. 

mezotympanum – [mesotympanum] časť stredného ucha mediálne od bubienka. 

mezotenar – [mesothnar] m. adductor pollicis. 

mezotórium I – prirodzený izotop rádia. 

mezotórium II – prirodzený izotop aktínia 
228

Ac. 

mezotropný – [mesotropicus] uloţený v strede dutiny, napr. brušnej. 



mezotympanický – [mesotympanicus] týkajúpci sa strednej časti stredoušnej dutiny, resp. bubienka. 

Mezotympanický zápal stredoušia je lokalizovaný  v oblasti perforácie bubienka, kt. neobsahuje 

okraje; por. otitis media chronica suppurativa mesotympanalis. 

mezovarický, mezovariálny – [mesovaricus] týkajúci sa mezovária. 

mezovárium – [mesovarium] peritoneálny úpon vaječníka, peritoneálna duplikatúra spájajúca vaječník 

s lig. latum uteri. Pochádza z mezogenitale. Por. mezorchium. 

mezoxalylurea – syn. aloxán. 

mezozóm – [mesosoma] invaginácia bunkovej membrány v niekt. baktériách. Rôzne m. sa spájajú s 

replikáciou DNA, sekréciou a transportom elektrónov. 

MF 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

MF – 1. skr. mycosis fungoides; 2. skr. angl. myocardial fibrosis fibróza myokardu; 3. skr. 

myelofibrosis. 

mF – symbol pre mikrofarad. 

M. flac. – skr. l. membrana flaccida pars flaccida membranae tympani.  

M. ft. – skr. na recepte l. mistura fiat aby vznikla zmes.  

MFA – skr. angl. monosaturated fatty acids nenasýtené „mastné“ kyseliny s jednou dvojitou väzbou 

(monoénové), napr. kys. olejová; tieţ MUFA. 

MFT – skr. angl. mitochondrial Fe transporters mitochondriové transportéry ţeleza; patrí sem frataxín, 

proteín, ktorého mutácia podmieňuje Friedreichovu ataxiu (lokus 9q13); častá býva expanzia GAA 

v prvom intróne. 

MG 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

MG – 1. skr. myasthenia gravis; 2. skr. mamografia. 

Mg – chem. značka magnézia; →horčík. 

mg – symbol pre miligram. 

mg – symbol pre milimikrogram; nanogram.  

g – symbol pre mikrogram. 

MGA
®
 (Upjohn) – progestagén, antineoplastikum; →melengestrol. 

MGH – skr. monoglyceridhydroláza. 

MGK Repellent 11
®
 (McLaughlin) – repelent hmyzu; →R-11. 

MGM – skr. malígny glióm mozgu. 

Mgr. – skr. magister.  

Mg 5-Sulfat
®
 (Artesan) – síran horečnatý. 

MGUS – skr. angl. monoclonal gammapathy of unknown significance monoklonové gamapatia 

nejasného významu. Choroba charakterizovaná produkciou monoklonového imunoglobulínu, kt. nie 

je vyvolaná myelómom ani Waldenströmovou makroglobulinémiou a nespája sa s nijakým 

závaţným orgánovým postihnutím (najmä anémiou, postihnutím kosti a obličiek). Starší názov 

benígna monoklonová gamapatia. 

MH 



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

MH – 1. skr. angl. medical history anamnéza; 2. skr. angl. mental health duševné zdravie; 3. skr. angl. 

mammotropic hormone prolaktín; 4. skr. angl. malignant hypertension malígna hypertenzia. 

MHA – skr. angl. microangiopathic haemolytic anaemia mikroangiopatická hemolytická anémia. 

MHA
®
 (Monsato) – hydroxymetionín. 

MHA-TP – skr. angl. microhemaglutination assay – Treponema pallidum mikrohemaglutinačný test na 

Treponema pallidum. 

MHC – skr. angl. major histocompatibility complex; slov. HHS hlavný histokompatibilný systém. 

MHD – skr. angl. minimal hemolytic dose min. hemolytická dávka. 

mho – recipročný ohm; starší názov pre siemens. 

MI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Miacalcic
®
 →kalcitonín. 

Miadone
®
 – narkotické analgetikum; →metadónhydrochlorid. 

Mianine
®
 – antiseptikum; →chloramín-T. 

mianserín – 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-metyldibenzo[c,f]-pyrazino[1,2-a]azepín, C18H20N2, Mr 

264,37; antagonista receptorov sérotonínu, antihistaminikum, antidepresívum 

(hydrochlorid C18H21ClN2 – GB 94
®
, Org GB 94

®
, Athymil

®
, Bolvidon

®
, 

Lantanon
®
, Norval

®
, Tetramid

®
, Tolvin

®
, Tolvon

®
). 

Mianserín 

 

 

Miaquine
®
 – antimalarikum; →amodiachín. 

miasma, ae, f. – [g. miasma znečistenie, poškvrnenie] miazma, znečistenie vzduchu škodlivý-mi 

látkami. 

miazín – syn. pyrimidín. 

miazol – syn. imidazol. 

Mibelliho syndróm – [Mibelli, Vittorio, 1860 – 1910, tal. dermatológ] →porokeratosis Mibelli. 

MIBG – skr. metaiódbenzylguanidín 

mibolerón – 17-hydroxy-7,17-dimetylestr-4-en-3-ón,7,17-dimetyl-19-nortestosterón, C20-H30O2, Mr 

302,46; syntetický anabolický steroid, androgén, derivát testosterónu (U-

10997
®
, Cheque

®
, Matenon

®
). 

Mibolerón 

 

 

MIC – 1. skr. angl. minimum inhibitory concentration min. inhibičná koncentrácia (antibiotika); 2. skr.  

minimálna invazíva chirurgia. 

mica, ae, f. – [l.] 1. zrnko; 2. častice silikátu hlinitého, dlhodobá inhalácia kt. vyvoláva pneumokoniózu 

s pľúcnou fibrózou.  



Mica panis – mäkká časť bochníka chleba. 

MICAB – skr. angl. minimal invasive coronary artery bypass minimálny invazívne koronárny bypass. 

MICABG – skr. angl. minimal invasive coronary artery bypass graft štep na minimálny koronárny 

bypass.  

Micardis
®
 – blokátor receptoru AT I pre angiotenzín II, antihypertenzívum; telmisartán. 

Micardisplus
®
 – kombinácia telmisartánu s diuretikom hydrochlorotiazidom pouţívaná v th. 

esenciálnej hypertenzie. 

Micatex
®
 – miestne antimykotikum; 2,4,6-tribróm-m-krezol. 

MicaTin
®
 – miestne anitmykotikum; →mikonazolnitrát. 

Micatin
®
 (J & J) – miestne antimykotikum; →mikonazol. 

micatosis, is, f. – [mica (2) + -osis stav] pneumokonióza následkom inhalácie a tkanivovej reakcie na 

častice mica. 

micela – molekulový agregát tvorený ťaţko rozp.i častacami, kt. vykazujú vzájomnú súdrţnosť. Ide o 

zloţitý útvar, kt. vzniká v koloidne disperzných sústavách, najmä ako následok adsorpčných javov, 

vzniku elekt. dvojvrstvy na povrchu častíc a chem. reakcií v povrchu. M. sústav fázových koloidov 

tvorí mikrokryštalické jadro obalené elekt. dvojvrstvou, z kt. jedna časť lipne na jadre a určuje mu 

náboj, druhá časť je difúzne rozptýlená do disperzného prostredia a kompenzuje náboj jadra. 

Schéma m.: 

   [xFe(OH)3 . yFeOCl . FeO]n+    +       nCl
–
 

   jadro           ionotrovný komplex 

O správaní (stálosti) fázových koloidov rozhoduje elektr. dvojvrstva. M. 

sústav molekulových koloidov (rozt. makromolekúl) tvorí jadro a solvátový 

obal, kt. okrem elektr. dvojvrstvy obsahuje asociované molekuly 

rozpúšťadla. Schém m.: 

x-proteín . yH2O . R.COO
Jn–

 H2O, nNa
+ 

O vlastnostiach a stabilite molekulových koloidov rozhoduje solvátový 

obal. Micelovú štruktúru majú aj polokoloidy. 

Micela 

Micinovo
®
 (Andreu) – antibiotikum; →metampicilín. 

Micloretin
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol. 

Micoclorina
®
 – antibiotikum; →chroramfenikol. 

Micofugal
®
 (Biopharma) – antimykotikum; →ekonazol. 

Micofur
®
 – antiprotozoikum; →nifuroxím.  

Micogin
®
 (Crosara) – antimykotikum; →ekonazol. 

Micol
®
 – miestne antiseptikum; →cetrimóniumbromid. 

Miconal Ecobi
®
 (Ecobi) – antimykotikum; →mikonazol. 

miconazol →mikonazol. 

Micoren
®
 – stimulans dýchania; kombinácia krotetamidu s kropropamidom. 



Micoxolamina
®
 (Domp) – antimykotikum; →ciklopirox. 

micranthine →mikrantín. 

micr/o- – prvá časť zloţených slov z g. mikros malý. 

micro-IF – skr. angl. microimmunoflurescence test mikroimunofluorescencia. 

micrencephalia, ae, f. – [micr- + g. enkefalos mozog] →mikrencefália. 

Micrest
®
 (Beecham) – estrogén; →dietylstilbestrol. 

Micridium Chloride
®
 (J & J) – antiseptikum; →fenakridánchlorid. 

Micrin
®
 – antiseptikum, dexinficiens; →dechalíniumchlorid. 

microabscessus, us, m. – [micro- + abscessus absces] →mikroabsces. 

microadenoma, tis, n. – [micro- + adenoma adenóm] →mikroadenóm. 

microaerophilicus, a um – [micro- + g. aer vzduch + g. filiá láska] →mikroaerofilný. 

microaerotonometron, i, m. – [micro- + g. aer vzduchu + g. tonos napätie + g. metron miera] 

→mikroaerotonometer. 

microaggregatus, a, um – [micro- + l. aggregare pridruţovať] →mikroagregát. 

microalbuminuria, ae, f. – [micro- + albuminum albumín + g. úron moč] mikroalbuminúria. 

microaleuriospora, ae, f. – [micro- + g. aleuron múka + g. sporos semeno] →mikroaleuriospóra. 

microanalysis, is, f. – [micro- + g. analysis rozklad] →mikroanalýza. 

microanastomosis, is, f. – [mícro- + anastomosis] →mikroanasomóza. 

microanatomia, ae, f. – [mícro- + anatomia] →mikroanatómia. 

microaneurysma, tis, n. – [mícro- + aneurysma] →mikroaneuryzma. 

microangiographia, ae, f. – [micro- + g. angeion cieva + g. grafein písať] →mikroangiografia. 

microangiopathia, ae, f. – [micro- + g. angeion cieva + g. pathos choroba] →mikroangiopatia. 

microangioscopia, ae, f. – [micro- + g. angeion cieva + g. skopein pozorovať] →mikroangioskopia. 

microarray – [micro- + angl. array rad, súbor, paleta] angl. čip (biočip), zariadenie umoţňujúce na 

malej ploche a v jednom časovom úseku zistenie veľkého počtu biol. údajov. Na malej platničke sú 

pripevnené veľké mnoţstvá molekúl umoţňujúcich posúdiť sledované parametre. Klinicky ppri DNA 

microarray ide o kúsky DNA zodpovedajúce rozličných génom al. ich polymorfizmom, ku kt. sa 

v sledovanom materiáli komplementárne viaţu DNA zo študovanej vzorky, príp. cDNA (tento postup 

umoţňuje napr. sledovať expresiu génov). Detekcia je fluorescenčná a semikvantitatívna.  

Microascaceae – [micro- + g. askos vak] čeľaď najmä saprofytických húb radu Microascales, 

pododdelenia Ascomycotina, vrátane patogénneho druhu Pseudallescheria. 

Microascales – [micro- + g. askos vak] rad húb pododdelenia Ascomycotina, do kt. patria najmä 

saprofytické organizmy z pôdy a hnoja; zahrňuje čeľaď Microascaceae.  

Microbacterium – rod malých, grampozit. difteroidných, koryneformných, termostabilných baktérií 

neurčitého zatriedenia, vyskytujúcich sa v mliečnych produktoch. 

Microbacterium flavum – aeróbny druh vyskytujúci sa najmä v mliečnych produktoch, pri 

fermentácii cukrov produkuje kys. mliečnu bez plynu. 



Microbacterium lacticum – aeróbny druh vyskytujúci sa v GIT, pri fermentácii cukrov tvorí kys. 

mliečnu bez plynu.  

microbi/o- – prvá časť zloţených slov z g. mikrobion mikrób. 

microbaemia, ae, f. – [g. mikrobion mikrób + g. haima krv] →mikrobiémia. 

Microbar
®
 (Max Ritter) – rtg kontrastná látka; síran bárnatý. 

microbialis, e – [g. mikrobion mikrób] →mikróbový. 

microbicidum, i, n. – [microbion + l. caedere zabíjať] →mikrobicídny. 

Microbin
®
 – konzervans; kys. p-chlórbenzoová. 

microbioassay – [micro- + g. bios ţivot + angl. assay skúška] stanovenie malých mnoţstiev aktívnej 

látky al. faktora výţivy biol. metódou. 

microbiologia, ae, f. – [micro- + g. bios ţivot + g. logos náuka] →mikrobiológia. 

microbion, i, n. – [micro- + g. bios ţivot] mikrób, →mikroorganizmus. 

microbiophobia, ae, f. – [microbion + g. fobiá strach] →mikrobiofóbia. 

microbiophotometer – [micro- + g. bios ţivot + photometer] prístroj na meranie rastu baktériových 

kultúr na základe zákalu média. 

microbiota – [micro- + g. bios ţivota] mikrobiota, ţivé mikroskopické organizmy určitej oblasti; 

kombinácia mikroflóry a mikrofauny určitej oblasti. 

microblastos, i, m. – [micro- + g. blastos výhonok] →mikroblast. 

microblepharia, ae, f. – [micro- + g. blefaron mihalnica] →mikroblefária. 

microbrachia, ae, f. – [micro- + g. brachíon rameno] →mikrobrachia. 

microbrachius, i, m. – [micro- + g. brachíon rameno] →mikrobrachius. 

microburia, ae, f. – [microbion + g. úron moč] →mikrobúria. 

microcarcinoma, tis, n. – [micro- + carcinoma rakovina] →mikrokracinóm. 

microcardia, ae, f. – [micro- + g. kardiá srdce] →mikrokardia. 

Micro-Cell
®
 – kremičitan vápenatý.  

microcentrum, i, n. – [micro- + l. centrum stred] →mikrocentrum. 

microcephalia, ae, f. – [micro- + g. kefalé hlava] →mikrocefália. 

Microcephalia vera – Paineov sy., Giacominov sy., recesívne dedičný sy. viazaný na chromozóm X 

postihujúci najvýraznejšie CNS – mikrocefália, hypoplázia mozočka a Varoliovho mostu. Prítomná je 

spastická diplégia, časté sú paroxyzmy kŕčov, psychomotorická retardácia. Prítomné bývajú vrrdené 

chyby srdca, gotické podnebie a anomálie zubov. 

Microcetina
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol. 

microcid – glukózaoxidáza. 

Microcidin
®
 (Bayer) – antibiotikum; →karbenicilín. 

microcirculatio, onis, f. – [micro- + l. circulus kruh] →mikrocirkulácia. 

Microcline
®
 – aluminosilikát obsahujúci draslík, kremičitan hlinitodraselný KAlSi3O8. 

microclysma, tis, n. – [micro- + g. klysma čistenie] →mikroklyzma.  



Micrococcin P
®
 – antibiotikum; mikrokokcín.  

micrococcus, i, m. – [micro- + g. kokkos jadro] →mikrokok. 

microcolon, i, n. – [micro- + g. kólon tračník] →mikrokolón. 

microcomputer  – [micro- + angl. computer počítač] →mikrokomputer. 

microcoria, ae, f. – [micro- + g. bios ţivot] →mikrokória. 

microcornea, ae, f. – [micro- + l. cornea rohovka] →mikrokornea. 

microcystosis, is, f. (renum) – [micro- + g. kystis dutina + -osis stav] →mikrocystóza. 

microcytosis, is, f. – [micro- + g. kytos bunka + -osis stav] →mikrocytóza. 

microcytus, i, m. – [micro- + g. kytos bunka] →mikrocyt. 

microdactylia, ae, f. – [micro- + g. daktylos prst] →mikrodaktýlia. 

Micro-Dee
®
 (Diamond) – vitamín D3. 

microdiagnostica, ae, f. – [micro- + l. diagnostica náuka o rozpoznávaní chorôb]  →mikro-

diagnostika. 

microdontia, ae, f. – [micro- + g. odús-odontos zub] →mikrodoncia. 

microdosis, is, f. – [micro- + g. dosis dávka] →mikrodávka. 

microembolisatio, onis, f. – [micro- + g. embolos embolus] →mikroembolizácia. 

microevolutio, onis, f. – [micro- + l. evolutio vývoj] →mikroevolúcia. 

microfibrilla, ae, f. – [micro- + l. fibrilla vlákenko] →mikrofibrila. 

microfilamentum, i, n. – [micro- + l. filamentum niť, vlákno] mikrofilamentum, submikro-skopický 

vláknitý útvar v cytoplazme bunky. 

microfilaria, ae, f. – [micro- + l. filaria vlasovec] →mikrofilária. 

microfocalis, e – [micro- + l. focus ohnisko, loţisko] →mikrofokálny. 

microgastria, ae, f. – [micro- + g. gastér ţalúdok] →mikrogastria. 

microgenia, ae, f. – [micro- + g. geneion brada] →mikrogénia. 

microglia, ae, f. – [micro- + g. gliá glej] →mikroglia. 

microglioma, tis, n. – [micro- + g. gliá glej + -oma bujnenie] →mikroglióm. 

microglossia, ae, f. – [micro- + g. glóssa jazyk] →mikroglosia. 

micrognathia, ae, f. – [micro- + g. gnathos čeľusť, sánka] →mikrognátia. 

Micrognathia-glossoptosis congenitalis – Robinov sy. 

micrographia, ae, f. – [micro- + g. grafein písať] →mikrografia. 

microgyria, ae, f. – [micro- + g. gýros závit] →mikrogýria. 

microhepatia, ae, f. – [micro- + g. hépar-hépatos pečeň] →mikrohepatia. 

microcheilia, ae, f. – [micro- + g. cheilos pera] →mikrocheilia. 

microcheiria, ae, f. – [micro- + g. cheir ruka] →mikrocheiria. 

microchirurgia, ae, f. – [micro- + g. cheirurgia práca rúk] →mikrochirurgia. 



microchromosoma, tis, n. – [micro- + chromosoma chromozóm] →mikrochromozóm. 

Micro-ID
®
 – dg. súprava na rýchlu identifikáciu enterobaktérií. 

Micro K
®
 (E. Merck) – chlorid draselný. 

Microlite
®
 – vitamín D2. 

microlithiasis, is, f. – [micro- + g. lithos kameň + -asis stav] →mikrolitiáza. 

Microlithiasis alveolaris pulmonum – alveolárna mikrolitiáza pľúc je zriedkavá choroba nejasnej 

etiológie, charakterizovaná výskytom mnohopočetných, drobných kalcifikátov uloţených v alveoloch. 

Často sa vyskytuje familiárne. V neskorých štádiách sa vyvíja respiračná insuficiencia s cor 

pulmonale chronicum. Na rtg snímke je obojstranná diseminácia veľmi jemných miliárnych škvŕn 

sýtosti vápna, kt. sa podobajú zrniečkam piesku. V blízkosti srdca a bránic loţiská splývajú, takţe 

ich kontúry sa ťaţko diferencujú. Prítomná býva reštrikčná ventilačná porucha so zníţením difúznej 

kapacity a kompliancie pľúc (rigidné pľúca). Dg. sa opiera o typický rtg obraz, príp. o biopsiu pľúc. 

Th. nepoznáme.  

microlithos, i, m. – [micro- + g. lithos kameň] →mikrolit. 

Microlut
®
 (Schering AG) – progestagén; →norgestrel. 

micromania, ae, f. – [micro- + g. maniá vášeň] →mikrománia. 

micromastia, ae, f. – [micro- + g. mastos prsník] →mikromastia. 

micromazia, ae, f. – [micro- + g. mastos prsník] →mikromastia. 

micromelia, ae, f. – [micro- + g. melos úd] →mikromélia. 

Micromet
®
 – vymieňač iónov.  

micrometer – zastar. mikrón, m. 

micromethodus, i, f. – [micro- + l. methodus metóda, spôsob] →mikrometóda. 

Micromithe
®
 (Uniroyal) – insekticídum, larvicídum; →diflubenzurón.  

micromutatio, onis, f. – [micro- + l. mutatio zmena] →mikromutácia. 

Micromycetes – mikromycéty, samostatná ríšu húb. Sú to, vláknité mikroskopické viacbunkové, 

eukaryontové, pokročilé heterotrofné, saprofytické al. parazitické mikroorganizmy, dekompozitory 

(deštruenty) org. hmoty, viazané na priestorové určité miesto, ţijúce väčšinou v suchozemskom 

prostredí. Majú bunkovú stenu, vakuoly, tukové kvapky, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, 

Golgiho aparát, jadro s jadierkami, nemajú však lyzozómy. V ţivotnom prostredí sa opísalo 64 000 

druhov mikromycét, kvasiniek a kvasinkových mikroorganizmov. V potravinách sa z nich uplatňuje 

114 druhov mikromycét a 12 druhov kvasiniek. 

Toxigénne mikromycéty produkujú →mykotoxíny. Vďaka svojmu enzýmovému vybaveniu sú veľmi 

adaptabilné na kontamináciu takmer akéhokoľvek substrátu a sú rozšírené po celom svete. Veľká 

morfol. rozmanitosť a adaptabilnosť im umoţňuje osídliť rozdielne biotopy, teda aj kuchyne a 

komory a následne potraviny. Z celkového počtu 114 druhov mikromycét, kt. majú význam v 

potravinách, je 65 druhov toxigénnych. 

Záchyt toxinénnych m. v potravinách neznamená ešte neznamená prítomnosť mykotoxínov 

v potravinách. Záleţí na type potraviny, spôsobu jej uschovania a prítomnosti mikróbiových 

prekáţok, napr. konzervačných látok. 

Toxigénne mikromycéty môţu produkovať jeden aj viac mykotoxínov, napr. toxigénne kmene 

Aspergillus flavus aflatoxíny a kys. cyklopiazonovú. Určitý mykotoxín môţu produkovať zástupcovia 



niekoľkých rodov toxigénnych mykromycétach, napr. mykotoxín ochratoxín A toxigénne kmene 

Aspergillus ochraceus i Penicillium verrucosum. 

Mikromycéty môţu pôsobiť svojím biodeterioratívnym, patogénnym, alergénnym a toxigénnym 

účinkom priamo na zdravie človeka al. nepriamo prostredníctvom kontaminovaných potravín po ich 

poţití. Vyvolávajú rozklad a zniţovanie biol. hodnoty potravín, mykózy, mykoalergie a mykotoxikózy. 

Mikromycéty zapríčiňujú kazenie (zaplesnivenie) potravín. Zaplesnivelé potraviny sa posudzujú 

pracovníkmi kontrolných organizácií ako zdrav. závadné. 

Mikromycéty vyuţívajú po kontaminácii potravín niekt. zloţky, napr. vitamíny, minerály, esenciálne 

aminokyseliny a karboxylové kys., čím zniţujú ich obsah v potravinách, a tým ich biol. hodnoty. 

V dôsledku patogenity, invazivity a parazitizmu môţu mikromycéty vyvolávať u človeka povrchové, 

hlboké a systémové →mykózy. Saprofytické huby nepatria k prim. pôvodcom mykóz, môţu ich však 

vyvolať u osôb so zníţenou imunitou al. závaţnými ochoreniami.  

Kvasinky a niekt. druhy zygomycét v potravinách zapríčiňujú alimentárne choroby aj u imunitne 

zdatných jedincov. Mikromycéty kultúrnej mykoflóry sa po stáročia konzumujú cielene (plesňové 

syry, kvasinkami fermentované nápoje, ázijské fermentované výrobky) bez vplyvu na zdravie. 

Dokázala sa však produkcia mykotoxínov aj pri kmeňoch kulúrnych mikromycét. 

Saprofytické mikromycéty produkujú značné mnoţstvo drobných spór, kt. spolu s fragmentmi 

mycélia sú významnou súčasťou prachu. Citliví jedinci (deti, staršie osoby, chorí a rekonvalescenti) 

sú spórami alergizovaní pri vdychovaní. Vyvolávajú podráţdenie dýchacich ciest, chrapot, kašeľ, 

príp. vznik bronchitídy a ďalšie zhoršenie uţ vzniknutých respiračných ochorení. Spóry mikromycét 

sa svojím alergénovym účinkom môţu zúčastňovať na vzniku rôznych ochorení (asthma bronchiale, 

senná nádcha, alergické bronchopulmonálne aspergilózy, extrinzická alergická alveolitída, horúčka 

zo zvlhčovadiel ap.). Zákl. bariéru proti prieniku spór a úlomkov mycélia do dýchacieho systému 

tvorí správna funkcia mukociliárneho aparátu povrchového epitelu nosa, priedušnice a priedušiek, 

kt. umoţňuje samočistiacu schopnosť sliznice. 

Mikromycéty utvárajú metabiotický vzťah s baktériovými patogénmi, kt. vyvolávajú vznik 

alimentárnych ochorení. Tieto interakcie sa dokázali napr. pri vybraných mikromycét a Clostridium 

botulinum, ako aj Staphylococcus aureus. Mikromycéty svojou metabolickou činnosťou rozkladajú 

org. kys. v potravine, zniţujú jej kyslosť a umoţnia spóram Clostridium botulinum vyklíčiť a 

vyprodukovať botulotoxín, resp. baktériám Staphylococcus aureus vyprodukovať stafylokokový 

enterotoxín. 

Rozkladná aktivita mikromycét podmieňuje značné straty pri fungálnej korózii rôznych materiálov. 

Pri rozklade môţu vznikať prchavé látky. Vysoká teplota a relat. vlhkosť uľahčili napr. osídlenie 

niekt. mikromycéty na stenách s gobelínmi a tapisériami v izbách, ako to údajne bolo v izbách, kt. 

obýval na Svätej Helene Napoleon Bonaparte. Metabolizáciou zelených farbív na báze As z 

gobelínov a tapisérií vznikli volatilné zlúč. As, kt. bol Napoleon dlhodobo exponovaný, takţe vyvolali 

jeho otravu a následnú smrť. Tak sa vysvetľujú aj vysoké koncentrácie As v Napoleonových vlasoch 

a nechtoch. 

Fytopatogénna mikromycéta Phytophthora intestans (pleseň zemiaková) vyvolala v 2. pol. minulého 

stor. neúrodu zemiakov a následný hladomor v Írsku. Z celkového počtu 8 miliónov Írov ich 250 000 

zomrelo hladom a 2,5 milióna sa vysťahovalo najmä do USA. 

micromyelia, ae, f. – [micro- + g. myelos dreň] →mikromyélia. 

micromyeloblastos, i, m. – [micro- + myeloblastos nezrelý leukocyt] →mikromyeloblast. 

micron – mikrón; mikrometer, 1/1000 mm, m. 



Micronase
®
 (Upjohn) – perorálne antidiabetikum; →glyburid. 

Micronett
®
 (J & J) – progestagén; →noretindrón. 

Micronor
®
 (Ortho) – progestagén; →noretindrón. 

Micronovum
®
 (Cilag-Chemie) – progestagén; →noretindrón. 

 

micronychia, ae, f. – [micro- + g. onyx-onychos necht] →mikronychia. 

microophthalmia, ae, f. – [micro- + g. ofthalmos oko + -ia stav] →mikrooftalmia. 

microorchia, ae, f. – [micro- + g. orchis semenník] →mikroorchia. 

microorganismus, i, m. – [micro- + g. organon orgán] →mikroorganizmus. 

Micropaque
®
 (Nicholas) – rtg kontrastná látka; síran bárnaty. 

microparasitus, i, m. – [micro- + g. parasitos príţivník] →mikroparazit. 

micropathologia, ae, f. – [micro- + g. pathos choroba + g. logos náuka] →mikropatológia. 

Micropenin
®
 (Kabi) – antibiotikum; →oxacilín. 

microphagocytosis, is, f. – [micro- + g. fagein jesť, poţierať + g. kytos bunka + -osis stav] 

→mikrofagocytóza. 

microphagus, i, m. – [micro- + g. fagein jesť, poţierať] →mikrofág. 

microphakia, ae, f. – [micro- + g. fakos šošovka] →mikrofakia. 

microphonia, ae, f. – [micro- + g. fóné hlas] →mikrofónia. 

micropinocytosis, is, f. – [micro- + g. pinein piť + g. kytos bunka + -osis stav] →mikropinozytóza.  

microplasia, ae, f. – [micro- + g. plassein tvoriť] →mikroplázia. 

micropodia, ae, f. – [micro- + g. pús-podos noha] →mikropódia. 

microp(s)ia, ae, f. – [micro- + g. óps-opsis oko] →mikrop(s)ia. 

microprocessor, oris, m. – [micro- + angl. processing spracovanie] →mikroprocesor. 

Micropterus salmoides (Lacépède, 1802) – ostračka lososovitá. Cenná dravá ryba, olivovo-zelenej 

al. olivovoţltkastej farby po bokoch tela má vlnitý nepravidelný tmavší pruh; jej telo pripomína 

hrebenačku, má však mohutnejšiu hlavu s naširoko rozoklanou hrubou papuľou. Je asi 100 – 250 

mm dlhá. Ojedinele sa vyskytuje v Dunaji.  

micropus, odos, m. – [micro- + g. pús-podos noha] →mikropus. 

microrhinia, ae, f. – [micro- + g. rhis-rhínos nos] →mikrorínia. 

microscopia, ae, f. – [micro- + g. skopein pozorovať] →mikroskopia. 

microscopicus, a, um – [micro- + g. skopein pozorovať] →mikroskopický. 

microscopos, i, m. – [micro- + g. skopein pozorovať] →mikroskop. 

Microsoft Internet Explorer – plnografický prehliadač WWW od fy Microsoft. Od r. 1997 je na trhu 

verzia 4.0, kt. podporuje HTML 3.0 a jazyk Java a Javascript. Dodáva sa štandardne pre Windows 

95 a Windows NT, moţno však získať aj klientov pre Mac a platformu UNIX. Je k dispozícii aj 

slovenská verzia. Program podporuje protokoly http (hypertext transport protocol), ftp (file transport 

protocol) a file (lokálne súbory). Technické a programové vybavenie jednotlivých sietí je značne 

rozdielne. Aby mohli vzájomne komunikovať, jestvuje v rámci siete I. súbor sieťových protokolov 



(Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP). TCP/IP sa vyznačuje tým, ţe údaje sa po 

sieti prenášajú v malých častiach, paketoch. Prenos týchto paketov zabezpečujú špecializované 

komunikačné počítače, tzv. smerovače (routers). 

microsoma, tis, n. – [micro- + g. bios ţivot] →mikrozóm. 

microsomia, ae, f. – [micro- + g. sóma telo] →mikrosómia. 

microspermia, ae, f. – [micro- + g. sperma semeno] →mikrospermia. 

microsphygmia, ae, f. – [micro- + g. sfygmos pulz] →mikrosfygmia. 

microsplanchnia, ae, f. – [micro- + g. splanchnon útroby] →mikrosplanchnia. 

microsplenia, ae, f. – [micro- + g. splen slezina] →mikrosplénia. 

microsporia, ae, f. – [micro- + g. sporos semeno, siatba] →mikrosória. 

Microsporia capitis – mikrospória vlasatej časti hlavy. 

Microsporia corporis – mikrospória na hladkej koţi tela. 

Microsporidia – hmyzomory. Rad výtrusníkov s malými spórami, drobné parazitické jednobunkové 

ţivočíchy; cudzopasia v červoch, článkonoţcoch a rybách. Majú zloţitý vývojový cyklus. Veľmi 

nebezpečné sú tie, kt. parazitujú na úţitkovom hmyze. Patria sem škodcovia včiel (→Nosema apis) 

a priadky morušovej (N. bombycis).  

Microsporum – [micro- + g. sporos semeno] rod húb (dermatofytov) z triedy nedokonalých húb 

(Fungi imperfecti) radu Moniliales, čeľade Moniliaceae, s malými spórami, kt. vyvolávajú rozličné 

choroby koţe a vlasov (→mikrospórie). Pretoţe sa dá identifikovať pohlavné štádium, klasifikujú sa 

do rodu Nannizzia (syn. Microsporon). Okrem niţšie uvedených druhov sem patria niekt. patogénne 

druhy, kt. sa len zriedka izolujú z ľudských vzoriek, ako je M. cookei, M. distortum a M. nanum. 

Microsporum audouinii – najčastejšia príčina tinea capitis v Európe a ~ ½ prípadov v USA. 

Microsporum canis – beţná príčina tiney mačiek a psov; často sa prenáša na deti, u kt. vyvoláva 

tinea capitis a tinea corporis. Je pp. príčinou aj konských dermatomykóz. 

Microsporum felineum – M. canis. 

Microsporum fulvum – geofilný druh občas izolovaný z pôdy, vyvoláva tinea capitis a tinea 

corporis. 

Microsporum gypseum – druh beţne sa vyskytujúci v pôde; beţná príčina tinea corporis v Juţ. 

Afrike, zriedkavejšie v iných oblastiach sveta. 

Microsporum lanosum – M. canis.  

microstomia, ae, f. – [micro- + g. stoma ústa] →mikrostómia. 

microthelia, ae, f. – [micro- + g. thélys jemný, tenký] →mikrotélia. 

microthrombotisatio, onis,. f. – [micro- + g. thrombos krvná zrazenina] →mikrotrombotizácia. 

microtia, ae, f. – [micr- + g. ús-ótos ucho] →mikrócia. 

Microtidae – hrabošovité, hlodavce obyčajne menších rozmerov. Majú krátke ušnice a chvost (okrem 

ondatry). Stoličky nemajú korene. U nás ţije krysa (Arvicola), má pomerne dlhý, osrstený chvost. Ţije 

na vlhkých miestach okolo vôd. Hrdziak (Clethrionomys) je veľký ako myš, hnedočervenej farby. Ţije v 

dierach; v jedných sa skrýva a v druhých rozmnoţuje. Vyskytuje sa od níţin do 2000 m. Ondatra 

(Ondatra) je prispôsobená vodnému ţivotu, na prstoch zadných nôh má plávaciu blanu. Chvost je z 



bokov sploštený. Hrabáč (Pitymis) má hustú, jemnú srsť, pretoţe ţije pod zemou. Hraboš (Microtus) 

má dlhšie ušnice ako hrabáč, je veľmi rozšírený, u nás ţijú 4 druhy. 

Microtin
®
 – cefalosporínové antibiotikum;  →cefalotín. 

microtomus, i, m. – [micro- + g. temnein rezať] →mikrotóm. 

microtrauma, tis, n. – [micro- + g. trauma rana] →mikrotrauma. 

Microtrast
®
 (Nicholas) – rtg kontrastná látka; síran bárnatý. 

Microtrim
®
 (Chephasaar) – sulfónamid;  →sulfametoxazol. 

Microtrombidium akamushi – Trombicula akamushi. 

microtropia – mikrostrabizmus. 

microtubulus, i, m. – [micro- + l. tubulus rúrka] →mikrotubulus. 

Microtus – hraboše, rod malých hlodavcov z čeľade →Microtidae. 

Microtus montebelli – hraboš poľný, je pp. hostiteľom Leptospira hebdomidis, pôvodcu choroby 

nanukayami. 

Microval
®
 (Wyeth) – progestagén; →norgestrel. 

microventriculia, ae, f. – [micro- + l. ventriculus komora] →mikroventrikulia. 

microvillosus, a, um – [micro- + l. villus klk] mikrovilózny, opatrený mikroklkmi. 

microvillus, i, m. – [micro- + l. villus klk] →mikroklk. 

Microx
®
 – diuretikum, antihypertenzívum;  →metolazón. 

microzoon, i, n. – [micro- + g. zoon ţivočích] ţivočích veľmi malých rozmerov, protozoon. 

micter, os, m. – [g.] mikter, podţalúdková ţľaza. 

Mictine
®
 (Searle) – diuretikum;  →aminometradín. 

mictio, onis, f. – [l.] mikcia, močenie. 

Mictio involuntaria – mimovôľové, spontánne močenie. 

Mictio nocturna – mimovôľové močenie v noci, nočné pomočovanie. 

Mictone
®
 (Werner) – cholínergikum; →betanecholchlorid. 

Mictrol
®
 (KabiVitrum) – blokátor vápnikových kanálov s antianginóznym a anticholínergickým 

účinkom, antianginózum, ouţíva sa v th. inkontinencie moču;  →terodilín. 

Micturin
®
 (KabiVitrum) – blokátor vápnikových kanálov s antianginóznym a anticholínergickým 

účinkom, antianginózum, pouţíva sa v th. inkontinencie moču;  →terodilín. 

micturitio, onis, f. – [l. micturere močiť] močenie. 

Micturol
®
 (KabiVitrum) – blokátor vápnikových kanálov s antianginóznym a anticholínergickým 

účinkom, antianginózum, ouţíva sa v th. inkontinencie moču;  →terodilín. 

Mičurin, Ivan Vladimirovič – (1855 – 1935) sov. šľachtiteľ ovocinár. Originálnymi metódami 

vypestoval nové odrody ovocia, vhodné pre drsné podmienky stredného Ruska. 

Midafenone
®
 – nootropikum; →nizofenón. 

Midalgan
®
 – rubefaciens; →metylnikotinát. 

Midamine
®
 (Roberts) – -drenergikum, vazokonstriktor, antihypotenzívum; →midodrín. 



Midamor
®
 (Merck & Co.) – diuretikum šetriace draslík; →amilorid. 

Midantan
®
 – antivirotikum, antiparkinsonikum; →amantadín. 

Midarine
®
 – krátkodobo pôsobiace myorelaxans; →sukcinylcholínchlorid. 

midazolam – 8-chlór-6(2-fluórfenyl)-1-metyl-1H-imidazo[1,5]benzodiazepín, C18H13ClFN3, Mr 325,77; 

krátkodobo pôsobiace benzodiazepínové hypnotikum, i. v. anestetikum. Po podaní p. o., i. m. i per 

rectum sa veľmi rýchlo vstrebáva, distribuuje (t0,5 distribúcie je 10 min), 

metabolizuje a vylučuje (t0,5 eliminácie 2 h). Asi 40 % látky sa metabolizuje uţ pri 

prvom prechode pečeňou, 96 % sa viaţe na plazmatické bielkoviny. Jeho účinok 

trvá ~ 4 h 

Midazolam 

 

Indikácie – nespavosť, najmä sťaţené usínanie a prebúdzanie sa v priebehu 

noci. Premedikácia 30 min pred chir. výkonom p. o. nalačno v malom objeme 

hypotonickej tekutiny zabez-pečí sedáciu i amnéziu. Parenterálne pred operáciou, bolestivým 

vyšetrením al. chir. výkonom v miestnej anestézii, na úvod do inhalačnej anestézie, na udrţovanie 

anestézie. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na benzodiazepíny; opatrnosť je ţiaduca u starších osôb, pri zníţenej 

tolerancii liečiv, pri poruchách srdcovej činnosti al. dýchania, pri org. poškodení mozgu a myasthenia 

gravis. Relat.: 1. trimester gravidity. Nehodí sa na th. nespavosti pri psychózach a ťaţších depresiách, 

kde treba liečiť zákl. chorobu. 

Neţiaduce účinky – pri dlhodom uţívaní p. o. môţe vzniknúť tolerancia, zriedka poruchy pamäti pri 

predčasnom prebúdzaní z vonkajších podnetov. Opatrnosť je ţiaduca pri súčasnom uţívaní alkoholu. 

M. môţe nepriaznivo ovplyvniť riadenie motorového vozidla a vykonávanie odbobných činností 

vyţadujúcich neustálu pozornosť. 

Dávkovanie – i. v.: premedikácia pred výkonmi v lokálnej anestézii 2,5 mg 5 – 10 min pre výkonom; i. 

m., príp. s anticholínergikami al. analgetikami ~ 5 mg (u starých a zoslabnutých osôb ½ dávky) 20 – 

30 min pred výkonom, ďalej podľa potreby 1 mg. Per rectum u detí na sedáciu pred výkonom sa 

aplikuje časť amp. sondou nasadenou na inj. striekačku v dávke 0,35 – 0,45 mg/kg s Aqua pro inj. ad 

10 ml 20 – 30 min pred úvodom do celkovej anestézie. Na úvod do celkovej anestézie al. ako 

hypnotická zloţka kombinovanej anestézie sa podáva 10 – 15 mg i. v. Dostatočne hlboký spánok sa 

dostaví za 1 – 3 min. U detí sa odporúča kombi-novať i. m. aplikáciu 0,15 – 0,2 mg/kg m. s 4 – 8 

mg/kg ketamínu (ataralgézia). Dostatočne hlboký spánok sa dostaví za 2 – 3 min Pri predávkovaní sa 

ako antidótum pouţíva antagonista benzodiazepínu flumazenil (Anexate
®
) v titračnej dávke po 0,1 – 

0,3 mg i. v. (biol. t0,5 20 min).  

P. o. sa podáva v dávke 7,5 – 15 mg (u starých a kachektických osôb a pacientov s hepatopatiou al. 

nefropatiou ½ dávky) bezprostredne pred spánkom; na premedikáciu sa aplikuje 15 mg 30 – 60 min 

pred operáciou. 

Prípravky – maleát – C22H17ClFN3O4 Ro 29-3931/001
®
, Dormicum

®
 inj. a tbl., Dorcimum Roche

®
 inj., 

Flormidal
®
; hydrochlorid C18H14Cl2FN3 – Ro 21-3981/003

®
, Hynpovel

®
, Versed

®
. 

Midécacine
®
 (Clin Midy) – antibiotikum; →midekamycíny. 

Midecin
®
 (Farmaka) – antibiotikum; →midekamycíny.  

midekamycíny – komplex makrolidových antibiotík produkovaných kultúrou Streptomyces 

mycarofaciens nov. sp.; pozosotáva zo 4 zloţiek A1–4. 



Midekamycín A1 

Midekamycín A1 C41H67NO15, leukomycín 

V3,4B-dipropanoát, espinomycín A, turimycín 

P3, antibiotikum SF 837, antibiotikum YL 

704B1, SF 837, YL 704B1, Aboren
®
, 

Medemycin
®
, Midécacine

®
, Midecin

®
, 

Momicine
®
, Myoxam

®
, Normicina

®
, 

Rubimycin
®
. 

Midekamycín A3 C41H65NO15, 9-deoxy-9-

oxoleykomycín V 3,4B-dipropionát, antibiotikum SF 837A3. 

Midelid
®
 (Beta) –anticholínergikum; →proglumid. 

Midicel
®
 (Parke, Davis) – sulfónamid; →sulfametoxypyridazín. 

Midikel
®
 – sulfónamid; →sulfametoxypyridazín. 

midodrín – 2-amino-N-[2-(2,5-dimetoxyfenyl)-2-hydroxyetyl]acetamid, C12H18N2O4, Mr 254,28; 

selektívny periférny agonista -adrenergických receptorov, sympatikomimetikum, periférne 

vazotonikum. Vyvoláva zvýšenie TK v leţiacej i stojacej polohe, zníţenie kapacity ţilového systému, 

zvýšenie periférneho odporu ciev u pacientov s hypotenziou a zniţuje srdcovú frekvenciu v leţiacej i 

stojacej polohe. Jeho účinok nastupuje pozvoľne. 

Midodrín 

M. sa po podaní p. o. rýchlo a dobre resorbuje v GIT, max. plazmatické 

koncentrácie dosahuje za 40 min. V systémovom obehu nastáva jeho 

enzýmová hydrolýza na farm. aktívny metabolit. Plazmatická 

koncentrácia individuálne kolíše, absol. biol. dostupnosť vo forme tbl. je 

93 %, vo forme gtt. 90 %. Len 2 – 4 % sa vylučuje nezmenene močom. Eliminačný t0,5 je 30 min 

pre m. a 3 h pre jeho aktívny metabolit. Po jednorazovom podaní i. v. sa za 24 h močom vylúči ~ 80 

% m., po podaní p. o. 75 %. Neprechádza hematoencefalickou bariérou, preto nevyvoláva účinky na 

CNS ako efedrín. 

Indikácie – Shyov-Dragerov sy., ortostatické obehové poruchy, symptomatická hypotenzia, najmä v 

rekovalescencii po operáciách, pôrode ap., po léziách miechy. Labilita TK v dôsledku 

povetrnostných vplyvov. Neţiaduce účinky hypnotík a niekt. psychofarmák. Opatrnosť je ţiaduca u 

labilných hypertonikov (prejavy hypotenzie). 

Kontraindikácie – hypertenzia, ťaţšie org. choroby srdca, akút. poruchy obličiek, tyreotoxi-kóza, 

feochromocytóm. 

Nežiaduce účinky – pilomotorická reakcia (,,husia koţa“), parestézie na akrách. Ojedinelé sú 

ťaţkosti zo strany GIT (pyróza, nauzea), srdca (tachykardia, palpitácie, hypertenzia v leţiacej 

polohe, ojedinele sa pozoruje bradykardia, kt. moţno odstrániť atropínom), bolesti hlavy, závraty, 

nepokoj a predráţdenosť. Prerušenie th. si neţiaduce účinky vyţadujú len v 1,4 % prípadov.  

Dávkovanie – pri ortostatickej hypotenzii sa podávajú spočiatku p. o. 2,5 mg 3-krát/d a v prípade 

potreby sa dávky zvyšujú aţ na 40 mg/d (napr. pri ťaţkých refraktérnych stavoch). Podáva sa min. 4 

h pred uľahnutím a 1 h pred vstaním ráno. Alternatívou je podávanie 5 mg i. m. al. veľmi pomaly i. 

v., príp. v infúzii 2-krát/d. Deťom sa podáva 60 mg/kg/d. 

Prípravky – hydrochlorid C12H19ClN2O4 – ST 1085
®
, Alphamine

®
, Amatine

®
,  Gutron

®
 gtt., inj. a tbl., 

Hipertan
®
, Metligine

®
, Midamine

®
. 

Midol
®
 (Glenbrook) – antispazmodikum; →cinamedrín. 



Midoxin
®
 (Minerva) – antibiotikum; →doxycyklín. 

Midronal
®
 (Delalande) – blokátor vápnikových kanálov, antihistaminikum, cerebrálne a periférne 

vazodilatans; →cinarizín. 

miecha →medulla spinalis. 

Mielucin
®
 (Simes) – antineoplastikum; →busulfán. 

mieň obyčajný – Lota lota (Gadidae). Sladkovodná ryba z čeľade treskovitých s dlhou dvoji-tou 

chrbtovou a dlhou análnou plutvou. Meria aţ 0,5 m a váţi 3 kg. Ţije v čistých tečúcich, dostatočne 

okysličených vodách. Loví v noci, najmä ryby. Neresí sa v zime. 

Miescherov syndróm I, II, III – [Miescher, Guido, 1877 – 1961, švajč. dermatológ] →syndrómy. 

Mietensov-Weberovej syndróm – [Mietens, Carl, *1933; Weberova, Helga, nem. pediatri] 

→syndrómy. 

MIF – skr. melanocyte-stimulating hormone inhibiting factor; →melanostatín. 

MIF-test →testy. 

MIF-I – skr. melanocyte-stimulating-hormone release inhibiting factor I faktor I inhibujúci uvoľňovanie 

hormónu stimulujceho melanocyty; →melanostatín. 

Mifegyne
®
 (Roussl-UCLAF) – abortifaciens; →mifepristol. 

mifentidín – N-[4-(1H-imidazol-4-yl)fenyl]-N
,
-(1-metyl)-

metyanimidamid, C13H14N4, Mr 228,30; antagonista histamínových 

receptorov H2; inhibítor sekrécie ţalúdkovej HCl. 

Mifentidín 

 

mifepristón – -11-[4)dimetylamino)fenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-4,9-dien-3-ón, 

C29H35NO2, Mr 429,60; antagonista progesterónových 

receptorov, abortifaciens (RU 486
®
, RU 28486

®
, Mifegyne

®
). 

Mifepristón 

 

 

Miforon
®
 – antiamébikum; →diloxanid. 

Mifurol
®
 (Mitsui) – antineoplastikum; →karmofur. 

miglitol – 1,5-dideoxy-1,5-[(3-hydroxyetyl)imino]-D-glucitol, C8H17NO5, Mr 207,23; inhibítor -

glukozidázy, hydroxyetylový derivát 1-deoxynojirimycínu, perorálne antidiabetikum antidiabetikum 

(BAY m 1099
®
). 

Miglitol 

 

migraena, ae, f. – [l. migrare sťahovať sa, blúdiť; franc. skomolenina 

slova hemicrania, kt. pochádza od Galena, 2. stor. n. l.] →migréna. 

Migraeflux Orange
®
 – antimigrenózum obsahujúce →paracetamol a →diméhydrinát. Pouţíva sa v th. 

migrény a cievnych bolestí hlavy sprevádzaných nauzeou al. vracaním. 

migrans, aentis – [l. migrare sťahovať sa, blúdiť] migračný, migrujúci, sťahovavý, blúdivý. 



migratio, onis, f. – [l. migrare sťahovať sa, blúdiť] migrácia, premiestenie, premiesťovanie. 

migratorius, a, um – [l. migrare sťahovať sa, blúdiť] sťahovaný, sťahujúci sa.  

migréna – [migraene] ochorenie charakterizované periodickými záchvatmi bolestí hlavy. Je  známe od 

Hippokratových čias (5. – 4. stor. pred n. l.); poznal ju aj Celsus (1. stor. pred n. l.). Najpresnejší opis 

m. v staroveku pochádza od Aretaea z Kappadocie (1. a 2. stor. n. l.).  

M. postihuje asi 3 – 12 % ľudí, v 3/4 prípadov osoby vo veku 22 – 55-r., z toho v ½ prípadov sa však 

začína uţ v detstve al. dospievaní. Polovica pacientov má pozit. rodinnú anamnézu. Dva aţ trikrát 

častejšie postihuje ţeny ako muţov. S pribúdajúcim vekom záchvatov ubúda. Niekedy sa zisťuje 

hereditárna dispozícia. Dieťa rodičov, kt. obidvaja trpia m., má aţ 70 % pravdepodobnosť vzniku 

choroby. 

Záchvaty sa vyznačujú týmito črtami: 1. bolesť je prevaţne unilaterálna; 2. dosť často jej 

predchádzajú zrakové al. i. vnemy; 3. spája sa s rôznymi vegetatívnymi poruchami, najmä vracaním; 

4. trvajú priemerne 22 h (môţu trvať aţ 72 h); 5. typické je priaznivé pôsobenie námeľových 

alkaloidov.  

Patogenéza migrény – na začiatku 19. stor. sa migréna vysvetľovala ako následok škodlivých 

podnetov zo ţlčových ciest, ţalúdka a maternice (Tissotova reflexná teória), resp. ako variant 

neuralgie trigeminu. Niekt. autori pripisovali význam toxickým látkam, vznikajúcim v GIT, následkom 

spomalenia peristaltiky dvanástnika, kt. podmieňuje resorpciu toxínov (toxická teória). Viaceré 

hypotézy zdôrazňovali význam endokrinných ţliaz, napr. periodický edém hypofýzy, kt. mal vyvolať 

kompresiu sinus cavernosus a príslušných nervových vláken (endokrinná teória). Na prelome 19. a 

20. stor. sa utvorila likvorová teória, podľa kt. je príčinou záchvatov m. blokáda likvorových ciest 

následkom tvorby exsudátu v meningoch (Quincke). V 20. a 30. r. sa pripisoval význam ggl. 

stellatum a jeho odstránenie sa odporúčalo ako th. zákrok. K ďalším teóriám patrí Wolffova 

angiospastická teória, Heyckova teória otvorených a-v anastomóz a neurogénna teória. Podľa 

Sicuteriho pri migréne ide o gen. podmienenú poruchu metabolizmu sérotonínu v talame; 

→Sicuteriho centrálna sérotonínová teória m. (→teórie). 

Neurogénna teória vychádza z istých analógií medzi m. a epilepsiou. Pri m. je zvýšená excitabilita 

neurónov, sklon k spontánnej depolarizácii neurónov a zmenené neurovaskulárne reakcie. Je to 

jediná teória, kt. plauzibilne vysvetľuje všetkých 5 fáz m. (prodromálne štádium, aura, bolesti hlavy, 

vymiznutie bolesti hlavy, postdromálne štádium). Opiera sa o existenciu kmeňového 

sérotonínergického a monoamínergického systému modulujúceho bolesť, fenomény šíriacej sa 

depresie (spreading depression) aktivity kôrových neurónov, aktiváciu trigeminovaskulárneho 

systému a neurogénny zápal.  

V 1. fáze záchvatu (aura) nastáva vazokonstrikcia mozgových ciev, kt. môţe vyvolať poruchy 

videnia, počutia a zlú artikuláciu. Aura má 3 fázy: 1. scintilačnú (podmienenú hyper-aktivitou kôry), 

2. skotómovú (elektricky nemú), 3. úpravnú (reštaurácia neurónov). Vzniká u predisponovaných 

jedincov aktiváciou sérotonínergických a glutamínových receptorov, po kt. nastáva interakcia medzi 

nervovými zakončeniami senzorických a sympatikových vláken inervujúcich intrakraniálne cievy. Zo 

senzorických neurónov sa pritom uvoľňuje substancia P (sP) a proteín príbuzný génu pre kalcitonín 

(CGRP), zo sympatikových neurónov leukotriény a neuropeptid 4, kým z artérií oxid dusnatý (NO). 

Tieto mediátory vyvolávajú aktiváciu nervových zakončení a vznik axónových reflexov medzi 

senzorickými a sympatikovými nervami, kt. vyvolávajú recipročnú automaciu, trvajúcu do deplécie 

neurotransmiterov. Následkom aktivácie axónových reflexov vznikajú vzruchy šíriace sa axónmi, 

malými senzorickými a sympatikovými vláknami v meningoch priamo nad postihnutou kôrou, po jej 

povrchu, rýchlosťou 2 – 4 m/min.  



Počas záchvatu nastáva loţiskové zníţenie prietoku krvi v zadnej časti mozgu, kt. sa postupne šíri 

na hemisféry (tzv. šíriaca sa oligémia, spreading oligemia). Následne nastáva vazodilatácia ciev 

mozgových plien. V mieste bolesti sa v extravaskulárnom priestore dá dokázať polypeptid 

neurokinín, kt. zniţuje prah bolestí, zvyšuje permeabilitu kapilár, následkom čoho vzniká okolo 

artérií sterilný (chemický) zápal. Bolesť hlavy je podmienená vazodilatáciou a. carotis externa, kt. 

potencujú vazoaktívne peptidy. Poruchy regionálneho prietoku krvi mozgom sa však pokladajú za 

prejav poruchy funkcie mozgových neurónov. Nervové vzruchy sa pritom šíria pozdĺţ ciev, od 

periférie do centra a priebeh ich šírenia je na rozdiel od aury bifázický. Záchvat m. môţe vyvolať 

aferentná stimulácia kmeňových monoamínergických systémov z mozgovej kôry (stres, 

emocionálne podnety), talamu (zrakové, sluchové, čuchové podnety), hypotalamu (,,vnútorné 

hodiny“, zmeny vnútorného prostredia, hormonálne vplyvy) a z karotickej cirkulácie (reakcia na 

vazodilatačné lieky al. angiografiu). Aktivácia kmeňových systémov, najmä zvýšená činnosť 

neurónov locus coeruleus, môţe cestou neokortikálnych spojení indukovať depresiu šíriacu sa z 

kôry do okolia aktivovaných axónov trigeminovaskulárneho systému. Biochemické zmeny spojené s 

depresiou kôry vyvolávajú perivaskulárny zápal, následkom čoho sa rozvíja bolestivá fáza m. 

Klinický obraz migrény – pravú m. charakterizujú variabilné bolesti jednej polovice hlavy 

(hemikránia), niekedy celej hlavy, kt. sa periodicky opakujú. Bolesť je záchvatovitá, pulzujúca, 

stupňuje sa v priebehu 1 – 2 h do značnej intenzity. Záchvat niekedy predchádza dysfória al. 

eufória. Pacient je bledý, a. temporalis najmä na bolestivej strane je citlivá a silnejšie pulzuje. 

Prítomná býva nevoľnosť, nauzea a vracanie, svetloplachosť, precitlivenosť na zvuky, parestézie al. 

anestézia postihnutej polovice tváre. Záchvat niekedy vyvolá poţitie čokolády, syra, perorálne 

antikoncepčné prostriedky, strach, telesné vypätie, nedostatok spánku, stres, alimentárne, 

emocionálne faktory, cestovanie, klimatické faktory al. vzniká samostatne. Bolesti bývajú pritom 

neznesiteľné, kt. dokáţu pacienta neurotizovať a hrozba záchvatu neustálym strachom psychicky 

vyčerpávať. Neliečený záchvat väčšinou trvá 4 – 72 h. Po záchvate býva prítomná tzv. 

postdromálna fáza, kedy sa pacient cíti vyčerpaný a zmätený. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Rozdelenie záchvatov podľa klasifikácie the International Headache Society (1988) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.1. Migréna bez aury 

1.2. Migréna s aurou 

    1.2.1. Migréna s typickou aurou 

    1.2.2. Migréna s prolongovanou aurou 

    1.2.3. Familiárna hemiplegická migréna 

    1.2.4. Bazilárna migréna 

    1.2.5. Migrénová aura bez bolesti hlavy 

    1.2.6. Migréna s aurou s náhlym začiatkom  

1.3. Oftalmoplegická migréna 

1.4. Retinálna migréna 

1.5. Detské periodické sy., kt. môţu predchádzať migréne al. sú s ňou asociované 

    1.5.1. Detské benígne paroxyzmálne vertigo  

1.6. Komplikácie migrény 

    1.6.1. Status migrenosus 

    1.6.2. Migrénový infarkt 

1.7. Migrénové ochorenie, kt. nespĺňa uvedené kritériá  

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

Obyčajná migréna – má tie isté charakteristiky ako klasická m. Bolesť býva unilaterálna, pulzujú-

ceho charakteru, často jej predchádzajú prodrómy, býva spojená s nauzeou, vracaním a foto-fóbiou. 

Na rozdiel od klasickej migrény však chýba aura, nemá distinktnú predilekčnú oblasť. bolesti trvajú 1 

aţ 3 d i dlhšie. Je asi 2-krát častejšia ako klasická m. 



Varianty migrény – podľa výskytu ďalších príznakov sa migréna delí na niekoľko foriem: 

• Abdominálna migréna – opakované záchvaty bolestí v epigastriu al. periumbilikálne, ale aj na 

inom mieste brucha. Bolesti sú difúzne pálčivé al. tlakové so zvyšujúcou sa intenzitou, trvajú 

niekoľko h a vyúsťujú do spánku. Niekedy sú veľmi intenzívne, začínajú sa a končia náhle a trvajú 

od niekoľkých min do niekoľkých h, s nauzeou, grganím, pálením ţáhy, príp. vracaním, kt. sa zjavujú 

v spojení s typickou m., nahradzujú ju al. sú jej ekvivalentmi. Niekedy sú to kŕčovité al. bodavé 

bolesti v celom bruchu, inokedy v triesle. Bolesti brucha môţu predchádzať vlastnému záchvatu m. 

al. sa striedať s cefaleou. Na konci záchvatu sa dostavuje vystupňovanie peristaltiky. Vyskytuje sa 

najmä u detí, trpí ňou však aţ 12 % dospelých pacientov s m. Etiopatogenéza ochorenia je 

neznáma, predpokladá sa, ţe ide o následok vazospazmov v autonómnych diencefalických 

centrách. Na rozdiel od klasickej m. je zriedkavá, postihuje častejšie mladých muţov, najmä však 

deti medzi 2. a 11. r. ţivota, najmä s ,,biliárnymi“ záchvatmi. S vekom frekvencia záchvatov klesá a 

po vyriešení osobných konfliktov často vymiznú. Záchvatu bolestí predchádza obyčajne aura, kt. sa 

prejavuje malátnosťou, poruchami nálady, postonávaním, niekedy typickou migrénovou aurou. 

Záchvaty sa dostavujú často počas epizód stresov, frustrácie al. osobných konfliktov. Objektívne sa 

zisťuje vazodilatácia koţe, niekedy aj nešpecifická horúčka. Na EEG býva generalizovaná dysrytmia 

s pomalými vlnami s vysokou voltáţou ako pp. prejavom mozgovej hypoxie; na vrchole záchvatu 

býva leukocytóza. Dfdg. – 1. cholelitiáza; 2. peptický vred; 3. porfýria; 4. colon irritabile a i.  

• Afatická migréna (Airy, 1865) – m. spojená s expresívnou afáziou, niekedy aj dyzartriou, pri 

zachovanom vedomí, niekedy s centrálnou parézou n. facialis a n. hypoglossus a i. poruchami 

vyššej nervovej činnosti (amnestická afázia, alexia, agrafia ap.). Po krátkom období afázie sa 

pridáva bolesť hlavy, niekedy však afázia trvá niekoľko týţd. 

• Bazilárna migréna (Gower, 1907) – syn. m. a. basilaris (Bickerstaff, 1961). Postihuje prevaţne 

dospievajúce dievčatá. Prejavuje sa obojstrannými poruchami zraku, závratmi, hučaním v ušiach, 

dyzartriou, ataxiou, obojstrannými parestéziami v horných i dolných končatinách, okolo úst a jazyka. 

Záchvat trvá minúty aţ desiatky min. Niekedy sa dostavujú poruchy vedomia, kt. nie sú spojené s 

pádmi, ďalej bolesti hlavy v záhlaví trvajúce niekoľko h, potom pacient zaspáva. Ojedinele sa 

pozorovali aj tonicko-klonické kŕče a zmeny EEG, inokedy arytmie. Dfdg. treba vylúčiť nádory zadnej 

lebkovej jamy, cievne anomálie a sclerosis multiplex.  

• Cyklická migréna (Medina a Diamond, 1980) – predstavuje prechod medzi migrénou a Bin-

govým-Hortonovým sy. Ide o paroxyzmy bolestí. hlavy dostavujúce sa pribliţne v 5-týţd. cykloch a v 

tomto období sa zjavujú niekoľkokrát v týţd. typické migrénové záchvaty. V th. sa osvedčujú 

preparáty lítia. 

• Disociovaná migréna – (Charcot a Fere) stavy s disociáciou jednotlivých príznakov oftalmickej 

migrény, napr. samotná zraková aura bez bolestí al. s bolesťami po uplynutí niekoľkých d. 

• Dysfrenická migréna (Mingazzini) – syn. psychická m., angl. confusional migraine. Ide o migré-

nové záchvaty spojené s excitáciou, zvýšenou citlivosťou, labilitou nálad, podráţdenosťou. Je 

podmienená pp. účasťou limbického systému a vyšších oddielov CNS. Od psychickej m. treba 

odlíšiť psychózy, temporálnu epilepsiu a záchvaty spojené s prechodnou amnéziou, napr. synkopy. 

• Faciálna migréna – paroxyzmálne bolesti postihujú pravú al. ľavú polovicu dolnej časti tváre 

vrátane ucha, polovice nosa, brady a krku; podobá sa Bingovmu-Hortonovmu sy. Postihuje 

prevaţne ţeny (23:2) a býva spojená s artériovou hypotenziou a sklonom k neurotickým reakciám. 

• Facioplegická migréna – migraena facioplegica (Bernhardt, 1889) záchvaty m. spojené 

s prechodnou centrálnou parézou n. facialis. 

• Hemiplegická migréna – syn. paroxyzmálny iktus (Müller a Müller, 1977), forma zdruţenej m. 

s výskytom kontralaterálnych paréz pyramídového charakteru. Niekedy je prítomná strata vedomia. 



Paretické záchvaty sa začínajú obyčajne uţ v detstve al. počas dospievania, sú väčšinou 

krátkodobé a ustupujú bez následkov. Počas záchvatu sa dajú dokázať na EEG prechodné 

loţiskové príznaky, ako aj vlny d. K provokujúcim faktorom patrí gravidita, perorálna antikoncepcia a 

angiografia. 

• Hyperkinetická migréna – migréna spojená s mimovôľovými pohybmi a i. poruchami 

extrapyramídového systému (choreoatetoidné pohyby) je zriedkavá. 

• Hyperpyretická migréna (Sicuteri, 1976) – záchvaty migrény spojené s vysokou horúčkou. 

• Kardiálna migréna – syn. prekordiálna migréna (Fitz-Haugh, 1940). Ide o záchvaty palpitácie, 

stenokardií, paroxyzmálnej tachykardie, chvenia tela a úzkosti súvisiace s migrénou, vyvolané pp. 

spazmami koronárnych tepien (koronárna migréna). Na EKG sa zisťujú nanajvýš nešpecifické 

zmeny vlny T a úseku ST (depresia, al. elevácia), koronarografický nález bol však negat. 

• Menštruačná migréna – záchvaty m. sa zjavujú 2, zriedkavejšie 3 – 4 d pred menštruáciou, príp. 

v jej priebehu. Tento typ m. charakterizuje začiatok v puberte, remisia v gravidite, bolesti prsníkov a 

prírastok telesnej hmotnosti počas menštruácie. Ide pp. o následok retencie vody vyvolanej 

poruchou rovnováhy medzi estrogénmi a progestínmi; dobré výsledky sa dosiahli s preventívnym 

podávaním progesterónu. U niekt. ţien sa záchvaty dostavujú v intermenštruu (,,ovulačná m.“). Od 

menštruačnej m.  treba odlíšiť bolesti hlavy ako súčasť dysmenorey. 

• Mozočková migréna – migraena cerebellaris (Oppenheim) sa prejavuje ataxiou, poruchami 

chôdze, rovnováhy a nystagmom. Niekt. o jej existencii pochybujú.  

• Námahová migréna (Jokl, 1930) – m., kt. záchvat provokuje fyzická námaha. S touto formou pp. 

súvisí aj ,,koitálna migréna“, dfdg. však treba odlíšiť subarachnoidálne krvácanie. 

• Oftalmická migréna – vlastnému záchvatu predchádzajú vizuál- ne, zrakové fenomény. Sú to 

svetielkujúce body, drobné temné skotómy, oslnivé blesky, kľukaté čiary rozmanitej línie, farebné 

kruhy, kríţe ap. Niekedy je prítomná hrubšia porucha vízu aţ prechodná amauróza. Tieto javy trvajú 

niekoľko min, max. pol h. Potom začína bolesť hlavy, najčastejšie hemikránia, kt. sa rýchlo stupňuje 

do značnej intenzity. Zjavuje sa najskôr v čele al. spánku a rýchle sa šíri do celej polovice hlavy, 

príp. i na druhú stranu. Odznieva aţ po niekoľkých h al. po príp. vracaní. 

• Oftalmoplegická migréna – (Grubler, 1860; migraine ophthalmoplégique, Charcot, 1890) bolesť 

hlavy spojená s org. neurol. príznakmi, najmä léziou n. oculomotorius (ptóza, mydriáza, divergentný 

strabizmus). Môţe však postihovať aj n. IV, VI a V. Niekedy sa zisťuje hereditárna dispozícia. Vţdy 

treba pátrať po org. príčinách, napr. aneuryzme a. carotis al. a. communicans post. Pri postihnutí 

viacerých hlavových nervov treba vylúčiť patol. proces v oblasti kavernózneho sínusu al. bazálnej 

časti meningov. 

• Paramigrenózne syndrómy – ,,zmrzlinová“ cefalea (Rashkin a Knittle, 1977) a bodavá bolesť 

hlavy s pocitom zapichnutia špendlíka al. klinca na rôznych miestach hlavy (Rashkin a Schwart, 

1980).  

• Psychická migréna →dysfrenická migréna. 

• Retinálna migréna – izolovaná zraková m., osobitná nozologická jednotka s obojstrannými pre-

chodnými poruchami zraku iritačného al. zánikového charakteru bez iných príznakov, najmä 

bolesťami hlavy. K iritačným prejavom patria napr. kľukaté pulzujúce línie rozbiehajúce sa zo stredu 

zorného poľa k obvodu, k zánikovým centrálny al. paracentrálny skotóm, aţ úplna slepota, kt. trvajú 

obvykle 10 – 15 min. Ide pp. o následok ischémie mozgovej kôry. Dfdg. treba odlíšiť obštrukciu a. 

carotis int., trombózu a. centralis retinae, arteriitis temporalis, syfilis, diabetes mellitus, kolagenózy. 



• Status migrenosus – ťaţko prebiehajúci variant migrény, pri kt. ide o sériu záchvatov za sebou, s 

obdobím menej intenzívnej b. medzi jednotlivými záchvatmi. Trvá obvykle 3 – 5 d. Postihuje asi 1,5 

% pacientov s m. Charakterizuje ho adynamia, bledosť, meningeálne príznaky, niekedy porucha 

vedomia al. psychiky, ľahké zvýšenie telesnej teploty, vracanie s dehydratáciou, inkontinencia moču. 

V mozgovomiechovom moku býva zvýšený obsah bielkovín a zníţenie bikarbonátov, čo sa 

vysvetľuje hypoxiou mozgu. Od status migrenosus treba odlíšiť protrahované záchvaty (migraena 

continua), kt. nebýva spojená s ťaţkými celkovými príznakmi. 

• Vestibulárna migréna – príznaky sú obyčajne z postihnutia a. vertebralis, a. basilaris a ich vetiev. 

Charakterizujú ju vestibulárne príznaky, náhle sa zjavujúce závraty periférneho typu, niekedy 

spojené s poruchami sluchu, prechodný nystagmus. Po krátkom čase sa pridáva typická 

jednostranná al. obojstranná bolesť hlavy. V niekt. prípadoch sa vyskytujú aj zánikové príznaky, ako 

sú scintilujúce skotómy al. prechodné parestézie. Vyskytuje sa asi v 2 % m., častejšie postihuje 

ţeny. U pacientov s  m. je typická zvýšená dráţdivosť vestibulárneho systému, kt. sa zisťuje v 45 aţ 

50 % (smerová prevaha nystagmu, porucha dráţdivosti labyrintov pri elektronystagmografickom 

vyšetrení). Pacienti s  m. zle znášajú cestu vlakom, krútivé tance, hojdanie. Častejšie sa u nich 

vyskytujú kinetózy. V období aury bývajú silné periférne, v období bolestí hlavy aj centrálne závraty. 

Niekt. autori k vestibulárnej m. zahrňujú aj tzv. benígne paroxyzmálne závraty postihujúce 2 – 7-r. 

deti a prejavujúce sa záchvatmi, kt. sa opisujú ako ,,rotácie okolia“, pri kt. dieťa nie je schopné vstať 

ani chodiť, je bledé a vyľakané. Záchvaty trvajú niekoľko s al. min. 

• Združená migréna – syn. bazilárna m., hemiplegická m., komplikovaná m. (Bruyn, 1968), 

oftalmoplegická m., retinálna m.; franc. ,,migraine accompagnée“ (Piorry, 1831), migraine associée 

(Fere, 1881 – 1897; Charcot, 1889 – 1990), m. s mozgovými krízami (Gastaut), →Bingov-Hortonov 

sy.; (→syndrómy). Charakterizujú ju jednostranné bolesti hlavy trvajúce 20 – 30 min. Sú 

lokalizované v oblasti očnice a bývajú spojené so slzením a začervenaním oka, miózou, ptózou, 

edémom mihalnice na homolaterálnom oku. Niekedy bývajú prítomné neurol. príznaky, najčastejšie 

dyzestézie a i. poruchy citlivosti na druhej polovici tela a tváre, inokedy sa zisťujú ľahké hemiparézy 

al. monoparézy, prechodné výpady zorného poľa typu homonýmnej hemianopie. Vyskytujú sa aj 

afázie a i. loţiskové neurol. príznaky; zriedka vzniká hemiplégia. Bolesti sa dostavujú v sérii 

záchvatov, 3 – 4-krát/d v priebehu niekoľkých týţd., potom je pacient niekoľko mes. bez bolestí. 

Ochorenie postihuje najmä muţov. Zahrňuje tri hlavné formy: 1. m. s hemiparestéziami; 2. 

hemiplegickú m.; 3. afatickú m. Dfdg. – vţdy treba vylúčiť cievnu mozgovú príhodu, aneuryzmu, 

nádor a i. org. pôvod ochorenia. 

• Zmrzlinová migréna – (angl. ice cream headache) krátkodobá bolesť hlavy pri poţívaní zmrzliny, 

údajne častá v USA. 

• Zraková migréna (izolovaná) →retinálna migréna. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dg. kritériá m. podľa International Headache Society (IHS): 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A. aspoň 5 záchvatov, kt. spĺňajú niţšie uvedené kritériá (C.1 – 4) 

B. trvanie: 4 – 72 h 

C. prítomné aspoň 2 z týchto charakteristík: 

 1. unilaterálna lokalizácia b. 

 2. pulzujúci charakter 

 3. stredne ťaţká intenzita, znemoţňuje dennú aktivitu 

 4. sťaţuje vykonávanie rutínnych telesných aktivít, ako je chôdza do schodov 

D. prítomné aspoň jedno z nasledujúcich kritérií 

 1. nauzea a/al. vracanie 

 2. fotofóbia aj fonofóbia 

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



Dfdg. – treba vylúčiť prechodný ischemický záchvat (transient ischemic attack, TIA), aneu-ryzmu 

mozgu, meningitídu a nádor mozgu. Krvné testy môţu odhaliť poruchy štítnej ţľazy, anémiu al. 

infekčné choroby, kt. sa spájajú s bolesťami hlavy. Kefalea pri vyčerpaní, nevyspatosti a 

alkoholovom excese vymiznú spontánne al. po beţných analgetikách. 

Th. – intenzitu a frekvenciu záchvatov moţno výrazne ovplyvniť zmenou ţivotného štýlu, 

farmakoterapia však ostáva základom th. migrény. Jej cieľom je stabilizácia sérotonínergickej 

neurotransmisie, a to: 1. senzibilizáciou postsynaptických neurónov; 2. desenzibilizáciou 

somatodendritických sérotonínových autoreceptorov; 3. desenzibilizáciou terminálnych séro-

tonínergických receptorov; 4. zvýšením dostupnosti sérotonínu. Antimigreniká zniţujú aktivitu 

sérotonínergických neurónov, a to pomocou agonistov receptorov sérotonínu, predĺţením jeho biol. 

t0,5 (inhibíciou spätného vychytávania al. jeho degradácie), zvýšením jeho syntézy al. inhibíciou 

uvoľnenia, príp. aktiváciou cAMP. V mozgu sú aspoň 3 receptorové miesta sérotonínu, na kt. 

pôsobia agonisty a antagonisty: presynaptické, postsynaptické a autoreceptory. Miestom účinku 

antimigreník sú aj sérotonínové receptory ncl. raphe dors.  

Th. záchvatu – pri záchvate niekedy dočasne pomáha studený obklad na hlavu al. stlačenie 

bolestivej tepny pred uchom, resp. bolestivého miesta na hlave. V abortívnej th. m. sa pouţíva kys. 

acetylsalicylová (Acylpyrin
®
) al. nesteroidové antiflogistiká (Paralen

®
), príp. Acylcoffin

®
). Do 1 h po 

začiatku záchvatu sa podávajú ergotamínové al. ergotamín-kofeínové preparáty (Cornutamin
®
 ½ 

amp. s. c. al. menej spoľahlivo Clavigrenin
®
 1 mg v dr.). V abortívnej th. sa osvedčujú kombinácie: 

kofeín–kys. acetylsalicylová–butalbital, izometheptén–acetaminofén–dichlórfenazón, ergotamín 1 

mg + kofeín al. ergotamín sám 2 mg sublingválne. Analgetiká a nesteroidové antiflogistiká pôsobia 

často len dočasne a pacient sa môţe stať od nich závislý (najmä ak ide o kombinácie s kofeínom). 

U pacientov s > 3 záchvatmi/mes. je indikovaná profylaxia. Odporúča sa napr. Clavigrenin forte
®
 

gtt., pipetiadén (Migrenal
®
 tbl.) v stúpajúcich dávkach aţ do 3-krát 1 mg aţ 1 r. U niekt. pacientov je 

účinnejší stimulátor 5-HT1-receptorov sumatriptán (Imigran
®
 tbl. 100 mg al. inj. 6 mg), má však na 

koronárne artérie vazokonstrikčný účinok, nemá sa preto podávať pacientom s ischemickou 

chorobou srdca. Pri častých záchvatoch sa osvedčujú antagonisti -lytiká (Inderal
®
 aţ 100 mg/d), 

nesteroidové antiflogistiká a tricyklické antidepresíva (napr. amitriptylín), menej blokátory 

vápnikových kanálov (flunarizín – Sibelium
®
). Pri hypersynchrónii v EEG sa odporúčajú 

antiepileptiká (fenytoín – Sodanton
®
 3-krát ½ tbl. al. valproát, jeho neţiaduce účinky však 

obmedzujú jeho pouţitie). Podáva sa aj metysergid (4 mg 2-krát/d), cykloheptadín (8 mg 2-krát/d), 

uhličitan lítny (300 mg 4-krát/d; monitorovanie!), propranolol (160 mg 1-krá/d ráno), verapamil (150 

mg 1-krát/d ráno), amitriptylín (150 mg 1-krát/d na noc), nortriptylín (150 mg 1-krát/d na noc), 

indometacín (50 – 150 mg) a náraz steroidov. 

Osvedčujú sa aj agonisty sérotonínových 5HT1-receptorov (Sandomigran
®
), kt. sa  podávajú s. c. al. 

p. o. Ich jediným neţiaducim účinkom sú bolesti na hrudníku.  

Na parenterálne podanie sú vhodné: dihydroergotamín (Clavigrenin
®
, 1 mg), dexametazón (4 mg), 

chlórpromazín (12,5 mg), sumatriptán (Imigran
®
 tbl., inj., 6 mg), metysergid (Deseril

®
, 2 aţ 6 mg/d) a 

verapamil (240 – 480mg/d). 

Dôleţitá je pravidelná fyzická záťaţ, kt. zniţuje frekvenciu a trvanie záchvatov. Priaznivo pôsobní 

relaxácia pomocou vírivých a i. kúpeľov. V diéte treba vylúčiť potraviny, kt. provokujú záchvat 

(červené víno, čokoláda, niektoré druhy syrov), odporúča sa striedme stravovanie, neprejedanie sa 

a zabránenie hypoglykémii malými dávkami jedla. 

Migrenal
®
 – antimigrenózum; pipetiadén. 

Migristène
®
 (Specia) – inhibítor sérotonínu; →funazín. 

migrujúci – [l. migrans] sťahujúci sa. Migrujúca tromboflebitída pri Buergerovej chorobe. 



Migulova klasifikácia – [Migula, Walter, 1863 – 1938, nem. naturalista] →klasifikácie. 

MIH – skr. angl. melanotropin inhibiting hormone hormón inhibujúci melanotropín.  

mihalnice →palpebrae. 

mihanie – l. fibrillatio. 

mihuľovité →Petromyzonidae. 

Michaelisov kosoštvorec – [Michaelis, Gustav A., 1798 – 1848, nem. gynekológ pôsobiaci v Kiele] 

kosoštvorcová figúra v kríţovej oblasti ţeny ohraničená vpáčenou 

koţou nad stavcom L5, obidvoma spinae iliacae post. sup. a 

kaudálnou časťou kostrče. Je dôleţitá na orientačné určenie tvaru 

panvy. 

Obr. Michaelisov kosoštvorec. Vľavo normálny tvar, vpravo tvar typický 

pre plochú rachitickú panvu 

Michaelisova konštanta – [Michaelis, Leonor, 1875–1945, nem. biochemik pôsobiaci v Berlíne a 

New Yorku] konštanta polovičného nasýtenia Km. Je to kinetická konštanta, kt. charakterizuje tvorbu 

komplexu enzým–substrát (ES) pri enzýmových reakciách. Má rozmer mol.l
–1

. Stanovuje sa 

pomocou saturačných kriviek; →enzýmy. 

Michaelisovo farbivo – [Michaelis, Leonor, 1875 – 1945, nem. biochemik pôsobiaci v Berlíne a New 

Yorku] →farbivo. 

Michaelisove-Gutmannove telieska – [Michaelis, Gustav A., 1798 – 1848, nem. gynekológ pôsobiaci 

v Kiele] kalcifikované glykoproteínovo-mukopolysacharidové telieska; vyskytujúce sa v sliznici 

močového mechúra pri malakoplakia vesicae urinariae. 

Michelsonov príznak – [Michelson, Abram Iosifovič, 1902 – 1971, sov. chirurg a urológ] →príznaky. 

Michlerov ketón – bis-(p-dimetylamino)benzofenón, C17H20N2O, Mr 268,35; aromatický ketón, kt. 

vzniká pôsobením fosgénu na dimetylanilín v prítomnosti ZnCl2: 

2 C6H5N(CH3)2 + CoCl2 → (CH3)2NC6H4COC6H4N(CH3)2 + 2 HCl 

Sú to bezfarebné kryštáliky, nerozp. vo vode, rozp. v benzéne, medziprodukt pri výrobe 

trifenylmetánových farbív. Kondenzáciou s dimetylanilínom dáva kryštálovú fialovú, s fenyl--

naftylamínom modrú viktóriu a zahrievaním so salmiakom v prítomnosti ZbCl2 ţlté farbivo auramín. 

Pokladá sa za karcinogén. 

Michlerova báza – 4,4-metylénbis(N,N-dimetylbenzenamín), C17H22N2, Mr 254,36; pouţívala sa pri 

výrobe farbív a ako činidlo na stanovenie olova; pokladá 

sa za karcinogén. 

Michlerova báza 

Michrome No 24
®
 – alciánová modrá. 

Michrome No 66
®
 – šťavelan céričitý, Ce2(C2O4)3; antiemetikum. 

Michrome No 226
®
 – neutrálna červená. 

Mijal
®
 (Juste) – antiflogistikum; →butibufén. 

Mikametan
®
 (Mikasa) – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; →indometacín. 

mikamycín – komplex antibiotík izolovaný z pôdnych baktérií Streptomyces mitakaensis (Akai a 

Nakamura, 1956), pozostáva z mikamycínu A (virginiamycín) a B (syn. osteogrycín B, streptagranín 



B, pristinamycín IA, vernamycín Ba; 4-[4-(dimetylamino-N-metyl-L-fenylalanín]virgamycín S1, 

C45H54N8O10). 

Mikamycín B 

Mikavir
®
 (Salus) – antibiotikum; →amikacín.  

mikcia – [mictio] močenie, vyprázdňovanie 

močového mechúra; →vesica urinaria. 

Mikedimide
®
 (Panray) – stimulans CNS; 

→bemegrid. 

Mikelan
®
 (Otsuka) – -adrenergických 

receptorov, antihypertenzívum, antiangi-nózum, 

antiarytmikum; antiglaukomatózum; →karteolol. 

Miketorin
®
 (Mitsui) – antidepresívum; →amitriptylín. 

mikonazol – 1-[2-(2,4-dichlórfenyl)-2-[(2,4-

dichlórfenyl)-metoxy]etyl-1H-imidazol, C18H14-Cl4N2O, Mr 

416,12; miestne antimykotikum. 

Mikonazol 

Prípravky – Fungisdin
®
; nitrát C18H15Cl4N3O4 – R-14889

®
, Aflorix

®
, 

Albistat
®
, Andergin

®
, Brentan

®
, Conoderm

®
, Conofite

®
, Daktar

®
, 

Daktarin
®
, Deralbine

®
, Dermonistat

®
, Epi- Monistat

®
, Florid

®
, 

Gyno-Daktarin
®
, Gyno-Monistat

®
, Micatin

®
, Miconal Ecobi

®
, Monistat

®
, Prilagin

®
, Vodol

®
. 

mikr/o- – prvá časť zloţených slov z g. mikros malý; →micro-. 

mikrantín – micranthinum; 6
,
,7-epoxy-6-metoxy-2-metyloxyakantan-12

,
-ol, C34H32N2O5, Mr 548,64; 

alkaloid nachádzajúci sa v kôre stromu Daphnandra micrantha (Tul) 

Benth., Monimiaceae. 

Mikrantín 

 

 

 

 

 

mikrencefália, ae, f. – [micrencephalia] mikrencefália. 

mikroabsces – [microabscessus] veľmi malé, lokalizované nahromadenie hnisu. 

Munrov mikroabsces – malé loţiskové nahromadenie pyknotických polymorfonukleárnych 

leukocytov v parakeratotickej oblasti stratum corneum, jeden z kardinálnych histol. príznakov 

aktívnej psoriázy; vyskytuje sa aj pri iných dermatózach, ako je seboroická dermatitída a Reiterova 

choroba. 

Pautrierov mikroabsces – dobre ohraničené nahromadenie mykotických buniek vnútri 

nespongiotických intradermálnych vezikúl pri T-lymfocytovom lymfóme a mycosis fungoides.  



mikroadenóm – [microadenoma] hypofýzový adenóm s Ø < 10 mm, takţe sa obyčajne pri rtg 

vyšetrení neznázorní; väčšina endokrinne aktívnych adenómov má túto veľkosť a prejaví sa svojou 

hormónovou aktivitou. 

mikroaerofilný – [microaerophilus] vyţadujúci kyslík pre rast, ale v niţšej koncentrácii ako je v 

atmosfére; týka sa baktérií. 

mikroaerotonometer – [microaerotonometron] prístroj na merania objemu plynov v krvi. 

mikroagregát – [microaggregatus] mikroskopické nahromadenie častíc, ako sú trombocyty, leukocyty 

a fibrín, kt. sa vyskytuje v uskladnenej krvi. 

mikroalbuminúria – [microalbuminuria] vylučovanie albumínu močom v mnoţstve 30 aţ 200 mg/d. Za 

normálnych okolností sa močom vylučuje ~ 20 mg/d albumínu. Ako makroalbuminúria sa označuje 

vylučovanie albumínu > 300 mg/d. Na zistenie m. sú potrebné citlivé metódy. M. predchádza 

zjaveniu sa klin. príznakov diabetickej nefropatie. Jej včasnou úpravou sa dá oddialiť vznik 

závaţnejších obličkových komplikácií.  

mikroaleuriospóra – [microaleuriospora] malá aleuriospóra; syn. mikrokonídium. 

mikroammeter – [microampérmeter] prístroj na meranie prúdu v mikroampérovej oblasti. 

mikroampér – jedna milióntina (10
–6

) ampéra; symbol mA. 

mikroanalýza – [microanalysis] odbor analyt. chémie, kt. sa zaoberá spracovaním mg vzoriek a 

stanovovaním stopových látok vo väčších mnoţstvách skúmaných vzoriek. Patrí sem napr. 

stanovovanie stopových prvkov v bioll. materiáli, jód v pitnej vode ap. V kvantit. m. sa pracuje s 

mnoţstvami < 10 mg, v ultramikroanalýze ešte s menšími.  

mikroanastomóza – [microanastomosis] anastomóza medzi veľmi malými rúrovitými štruktúrami. 

mikroanatómia – [microanatomia] mikroskopická anatómia, histológia, organológia. 

mikroaneuryzma – [microaneurysma] mikroskopická vydutina, charakteristický nález pri diabetes 

mellitus. 

mikroangiografia – [microangiographia] vyšetrovanie vlásočníc rtg lúčmi po pouţití kontrastnej látky. 

mikroangiopatia – [microangiopathia] bliţšie nešpecifickovaná choroba vlásočníc. 

mikroangioskopia – [microangioscopia] vyšetrovanie kapilár zrakom. 

mikrobiémia – [microbaemia] prítomnosť mikroorganizmov v krvi. 

mikróbiový – [microbialis] mikrobiálny, týkajúci sa mikróbov, vyvolaný mikróbmi. 

mikrobicídum – [microbicidum] prostriedok ničiaci mikróby. 

microbiofóbia – [microbiophobia] chorobný strach pred mikróbmi. 

mikrobiológia – [microbiologia] náuka o mikroorganizmoch, ich vlastnostiach, ţivote a činnosti a o ich 

význame pre ţivot na Zemi.  

Všeobecná mikrobiológia sa zaoberá zákl. problémami morfol., fyziol., biochémie, biofyziky, gen., 

systematiky a ekológie mikroorganizmov. 

Lekárska a veterinárna mikrobiológia študuje mikroorganizmy vyvolávajúce ochorenia ľudí a 

zvierat, pôdna m. mikroorganizmy ţijúce v pôde. 

Technická a priemyselná mikrobiológia skúma vyuţívanie mikroorganizmov v priemysle kvasnom 

(príprava liehu, octu ap.), mliekárenskom (výroba syrov ap.), potravinárskom (výroba kys. citrónovej, 



sorbózy ap.), vo výrobe antibiotík, vitamínov, aminokyselín, pri zuţitkovaní odpadových vôd (napr. 

výroba liehu zo sulfitových lúhov) a pri získavaní bielkovín z ropy a odpadových produktov. 

Koncepcia lekárskej mikrobiológie (LM) 

Vestník MZ SR čiastka 7–8/1996 

Definícia – LM je základný medicínsky odbor, kt. sa zaoberá vlastnosťami infekčných agensov a ich 

produktov vo vzťahu k človeku za fyziol. a patol. podmienok. Do LM patrí: bakteriológia, virológia, 

parazitológia, mykológia a antiinfekčná imunológia. 

Náplň práce  

• určovať etiologickú dg. infekcií a nimi spôsobených chorobných stavov človeka 

• zúčastňovať sa na vyhľadávaní prameňa nákazy a surveillance prenosných chorôb 

• sledovať imunitný stav populácie 

• zúčastňovať sa na zákl. a aplikovanom výskume, na výskume patogenetických mechanizmov a 

patogenézy infekcií človeka 

• vypracúvať najmodernejšie metódy na dg., prevenciu a th. ochorení človeka 

• pripravovať baktériové vakcíny. 

a) Klin. mikrobiológia je náplňou svojej práce zameraná na chorého človeka. Prispieva k určeniu dg., 

voľbe optimálnej th., jej laboratórnej kontroly, objasneniu patogenézy a vysloveniu prognózy. 

Vykonáva konziliárnu činnosť. V spolupráci s odborom epidemiológie sa zúčastňuje na vyhľadávaní 

prameňov nákazy v ohniskách. Sledovaním imunitného stavu populácie utvára predpoklady na 

racionálnu a efektívnu prevenciu.  

b) Mikrobiológia vonkajšieho prostredia je náplňou svojej práce zameraná na: 

• charakteristiku ekosystémov a výskytu mikroorganizmov v nich, 

• zisťovanie mikroflóry a mikróbiových produktov vo vzorkých vonkajšieho prostredia (vody, pôdy, 

vzduchu, potravín, predmetov dennej potreby ap.) z hľadiska ich hygienickej hodnoty a významu vo 

vzťahu k človeku, 

• zúčastňuje sa na odhaľovaní ciest prenosu nákazy. 

Metódy práce  

V mikrobiol. laboratóriách sa pouţívajú metódy umoţňujúce vzájomné porovnanie výsledkov 

mikrobiol. pracovísk: 

• priame dôkazy pôvodcu nákazy al. jeho zloţiek, 

• nepriame dôkazy pôvodcu nákazy al. jeho zloţiek, 

• laboratórne metódy monitorovania účinnosti protiinfekčnej th., 

• sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibaktériové látky. 

Spolupráca s inými odbormi a organizáciami – zameriava sa najmä na: 

• iné odbory liečebno-preventívnej starostlivosti a preventívneho zdravotníctva, 

• obdobné mikrobiol. pracoviská iných rezortov. 

Pracovníci a ich výchova  

Úlohy lekárskej mikrobiológie zabezpečujú predovšetkým absolventi lekárskych fakúlt, 

prírodovedeckých fakúlt – špecializácia lekárska mikrobiológia, virológia a parazitológia. Na 

mikrobiológii vonkajšieho prostredia sa zúčastňujú aj absolventi veterinárnych a farmaceutických 

fakúlt. Ostatné špecifické úlohy (informatika, biochémia, analytické metódy a i.) zabezpečujú 

príslušní odborníci. Na plnení úloh LM sa ďalej zúčastňujú: 

• zdrav. laboranti, 

• iní pracovníci s príslušným úplným stredoškolským vzdelaním, 



• niţší a pomocní zdrav. pracovníci. 

Postgraduálna príprava pracovníkov LM sa vykonáva v súlade s legislatívnymi opatreniami rezortu 

zdravotníctva a rezortu školstva. 

mikroblast – [microblastos] veľmi malý erytroblast. 

mikroblefária – [microblepharia] abnormálne malé mihlanice. 

mikrobrachia – [microbrachia] nápadne maké al. krátke ramená. 

mikrobrachius – [microbrachius] jedinec s nápadne krátkymi, malými al. nevyvinutými ramenami. 

mikrobúria – [microburia] prítomnosť mikróbov v moči; →bakteriúria. 

mikrocefália – [microcephalia] abnormálne malá hlava, mikrocefalus.  

mikrocentrum – [microcentrum] centrozóm obsahujúci zoskupenie centriolov. 

mikrocia – [microtia] veľmi malé ušnice, spája sa s atréziou al. chýbaním vonkajšieho zvukovodu. 

mikrocirkulácia – [microcirculatio] krvý prietok kapilárami. 

mikrocystóza (obličiek) – [microcystosis (renum)] prestúpenie obličiek nespočetnými malými 

dutinkami. 

mikrocyt – [microcytus] malý erytrocyt, so stredným objemom (MCV) < 80 fl a obsahom hemoglobínu 

< 26 pg. 

mikrocytóza – [microcytosis] mikrocytémia, abnormálne vysoký počet →mikrocytov v periférnej krvi; 

vyskytuje sa pri deficite ţeleza. 

mikrodaktýlia – [microdactylia] nápadne malé prsty rúk al. nôh. 

mikrodávka – [microdosis] veľmi malá →dávka. 

mikrodávkovač – zariadenie na presné dávkovanie veľmi malých objemov kvapalín konštruované na 

princípe inj. striekačky. Pouţíva sa na dávkovanie vzoriek vo fyz., chem. a analyt. laboratóriách. 

mikrodiagnostika – [microdiagnostica] rozpoznávanie chorôb z drobnohľadných, mikroskopických 

nálezov.  

mikrodoncia – [microdontia] nápadne malé zuby. 

mikroelementy – stopové prvky. 

mikroembolizácia – [microembolisatio] obštrukcia distálnych partií cievneho riečiska malými embolmi. 

mikroevolúcia – [microevolutio] fylogenetický vývoj vnútri druhu, podmienený génovými mutáciami s 

postupnými malými zmenami fenotypu. 

mikrofág – [microphagus] bunka schopná pohlcovať a usmrcovať drobné častice (napr. baktérie). 

mikrofagocytóza – [microphagocytosis] pohlcovanie (fagocytóza) útvarov min. rozmerov. 

mikrofakia – [microphakia] mikrofakia, abnormálne malá šošovka.  

mikrofibrila – [microfibrilla] veľmi malé vlákenko. 

mikrofilária – [microfilaria] vývojovéí štádium →filárií. 

mikrofokálny – [microfocalis] drobnoloţiskový.  

mikrofónia – [microphonia] hlasová slabosť. 

mikrogameta – [microgameta] bunka vznikajúca z mikrogametocytu. 



mikrogametocyt – [microgametocytus] cicavčia bunka vývoja plazmódií, v ţalúdku komára sa delí na 

mikrogaméty, kt. splývajú s makrogamétou, bunky vznikajúcej z makrogametocytu. 

mikrogastria – [microgastria] abnormálne malý ţalúdok. 

mikrogénia – [microgenia] abnormálne malá brada. 

mikroglia – [microglia] Hortegova glia, typ veľmi malých gliových buniek; →glia. 

mikroglióm – [microglioma] nádor z mikroglie. 

1-mikroglobulín – plazmatická bielkovina s imunosupresívnymi vlastnosťami, Mr 26 700; 

→plazmatické proteíny.  

2-mikroglobulín – skr. B2M, najmenšia známa plazmatická bielkovina, Mr 11 815; →plazmatické 

proteíny. 

mikroglosia – [microglossia] abnormálne malý jazyk. 

mikrognatia – [micrognathia] abnormálne malá sánka, najmä v bradovej oblasti. Väčšinou ide 

o následok úrazu, zápalového al. nádorového procesu v období vývinu sánky. 

mikrografia – [micrographia] písanie nápadne malým písmom, môţe sa vyskytovať pri Parkinsonovej 

chorobe. 

mikrogýria – [microgyria] nápadne malé mozgové závity, hypoplázia gýrov mozgovej kôry. Často sa 

spája s poruchami migrácie nervových buniek v priebehu embryogenézy, ako je napr. lisenfcefália, 

porencefália a i. 

mikrohematúria – [microhematuria] mikroskopická hematúria, dá sa zistiť len pri vyšetrení močového 

sedimentu mikroskopom; por. erytrocytúria. Op. makrohematúria. 

mikrohemorágia – [microhaemorrhagia] drobné, mikroskopické krvácanie, napr. do sietnice pri 

retinopatii. 

mikrohepatia – [microhepatia] abnormálne málo vyvinutá pečeň. 

mikrocheilia – [microcheilia] nápadne malé pery. 

mikrocheiria – [microcheiria] nápadne malé ruky.  

mikrochirurgia – [microchirurgia] veľmi jemná chirurgia, zaoberajúca sa operáciami orgánov a tanív 

malých rozmerov, obyčajne pod operačným mikroskopom a spouţitím špeciálnych drobných 

nástrojov (často lasera). Mikrochirurgické operácie sa vykonávajú obyčajne v očnom lekárstve, 

neurochirurgii; por. miniinvazívna chirurgia. 

mikrochromozóm – [microchromosoma] abnormálne malý chromozóm. 

mikroinfarkt – [microinfarctus] drobný infarkt vyvolaný ischemickým uzáverom drobných ciev, napr. 

v sietnici oka. 

mikroinjekcia – [microinjectio] vpravenie veľmi malých objemov al. objektov do iných pomocou 

špeciálneho zariadenia a za súčasného zväčšenia v mikroskope. Tak moţno vpraviť napr. gén do 

buniek; m. spermie do vajíčka sa pouţíva pri asistovanej reprodukcii (intracytoplasmic spermia 

injection, ICSI), pričom spermie moţno odobrať priamo zo semenníkov al. nadsemenníkov. 

mikroinvazívny – [microinvasivus] min., veľmi málo invazívny. Mininvazívna chirurgia pouţíva  

najmä metódy endoskopie. Rozvíja sa najmä od 80. r. min. storočia. Uskutočňuje sa najmä pri 

laparoskopických al. torakoskopických výkonoch. Poskytuje moţnosť menšieho rizika a skrátenie 

času hojenia, pobytu v nemocnici i rekonvalescencie. 



mikrokarcinóm – [microcarcinoma] veľmi malé prim. loţisko rakoviny, obyčajne zistiteľné len pri 

histol. vyšetrení, väčšinou bey metastáz a s dobrou prognózou vyliečenia. 

mikrokardia – [microcardia] abnormálne malé srdce. 

mikroklk – [microvillus] prstovitý výbeţok cytoplazmy, 0,1 – 0,2 m dlhý utvorený v rôznom počte na 

voľnom povrchu bunky. Pri ich väčšej hustote m. tvoria kefkový al. tyčinkový lem. Bunky s m. majú 

vďaka mnohonásobnému zväčšeniu povrchu veľkú resorpčnú kapacitu. Vyskytujú sa v obličkových 

kanálikoch, resorpčnom epiteli tenkého čreva, plexus chorioidei, syncýtiu placentových klkov. 

Zmnoţujú sa pri zvýšených nárokoch na resorpčnú funkciu rozličných epitelov, napr. ţlčníka, štítnej 

ţľazy, vývodov prsníka, epitelu seróznych dutín, pľúcnych alveol. 

mikroklyzma – [microclysma] malá →klyzma, malý nálev do čriev.  

mikrokok – [micrococcus] guľovitý mikrób, obyčajne grampozit. bez bičíka. 

mikrokokcín P – antibiotikum produkované kultúrou Micrococcus, prvý ho izoloval z B. pumilus 

Heatley a Doery (1951). 

mikrokolón – [microcolon] nápadne malý tračník.  

mikrokomputer – [microcomputer] mikropočítač. 

mikrokória – [microcoria] mimoriadne malé zrenice. 

mikrokornea – [microcornea] nápadne malá rohovka. 

mikrolit – [microlithos] veľmi malý konkrement. 

mikrolitiáza – [microlithiasis] prítomnosť drobných konkrementov.  

Alveolárna mikrolitiáza je zriedkavé pľúcna choproba s výskytom drobných teliesok (mikrolitov 

obsahujúcich vápnik a fosfáty) v alveoloch. Etioiopatogenézu nepoznáme, niekedy má choroba 

dedičný charakter. Choroba progreduje pozvoľna, prognóza je neistá, th. symptomatická. 

mikrománia – [micromania] chorobné presvedčenie o vlastnej menejcennosti. 

mikromastia – [micromastia] mikromázia, malé prsníky. 

mikromerol – kys. ursolová. 

mikromerozoity – malé merozoity vznikajúce pri vtáčej malárii. Prenikajú do erytrocytov a pokračujú 

vo vývoji schizogóniou a gamogóniou. Makromerozoity ostávajú v endoteli a sú rezervoárom na 

recidívy. 

mikrometer – 1. nespr. mikrón, 10
–3

 mm, m; 2. zariadenie na meranie veľkosti pod mikroskopom. 

Okulárový mikrometer je okrúhle skielko, na kt. sú dieliky s ľubovoľnou hodnotou. Skielko sa 

vkladá do okulára zhora stupnicou nadol. Hodnota okulárového m. v  mm sa zistí objektívovým m., 

brúseným podloţným skielkom, na kt. je delenie 1 mm na 100 dielov, po 10 mm. Ním moţno zistiť 

skutočnú hodnotu dielika okulárového m. Je to mikrometrický koeficient príslušného objektívu a 

dĺţky tubusu. Namiesto objektívového m. sa zasunie preparát, zmeria sa dĺţka a šírka objektu v 

dielikoch objektívového m. a dieliky sa násobia mikrometrickým koeficien-tom. Získa sa skutočný 

rozmer objektu v mm. Hrúbka objektu sa meria mikrometrickou skrutkou mikroskopu zaostrením na 

dolný a horný povrch objektu a odčítaním posunu na skrutke. Počet objektov v zornom poli sa určuje 

sieťovým okulárovým m. al. štvorcovou okulárovou clonou. Počítacie komôrky tvaru podloţného skla 

sa pouţívajú na zistenie počtu objektív v presnom objeme suspenzie. Suspenzia objektov zriedená 

v určitom pomere sa naleje do komôrky so známou výškou, kt. dno je rozdelené sieťou čiar na 

políčka so známymi rozmermi. Spočítaním objektov nad viacerými políčkami sa určí priemerný 

počet nad jedným políčkom. 



mikrometóda – [micromethodus] vyšetrovacia metóda, pri kt. sa pouţíva veľmi malé mnoţstvo látky. 

mikrometria – špeciálna kvantit. mikroanalyt. metóda. Mnoţstvo stanovovanej látky sa určuje z jej 

rozmerov zistených mikroskopicky. Stanovovaná látka musí mať geometricky definovaný pravidelný 

tvar (najvýhodnejší je guľovitý). Tejto podmienke vyhovujú po vytavení a stuhnutí ušľachtilé kovy 

(Au, Pt, Ag, Pd) v mnoţstvách < 1 mg, ortuť a plyny. M. je vhodná aj na stanovovanie plynných 

oklúzií v tuhých látkach (skle, kovoch, mineráloch). Bublina sa mechanicky uvoľní pod glycerolom, 

zachytí sa na spodnej strane podloţného skla a zmeria sa jej priemer.  

mikromutácia – [micromutatio] mutácia, kt. nemá za následok zmenu druhových vlastností. 

mikromycéty – [Micromycetes, angl. moulds, nem. Schimmelpilze] →plesne. 

mikromyélia – [micromyelia] chybne vyvinutá, malá miecha. 

mikromyeloblast – [micromyeloblastos] abnormálne malá nediferencovaná biela krvinka; vyskytuje 

sa pri leukémii. 

mikrón – mikrometer (1). 

mikronomicín – syn. gentamicín C2b; sagamicín; O-2-amino-2,3,4,6-tetradeoxy-6-(metyl-amino)--D-

erytrohexapyranozyl-(1→4)-O-[3-deoxy-4-C-metyl-3-(metylamino)--L-ara-binopyranozyl-(1→6)]-2-

deoxy-D-streptamín, C20H41N5O7, Mr 463,59; komplex antibiotík produkovaný kultúrou 

Micromonospora sagamiensis var. nonreducans 

(sulfát C40H92H10O34-S5, 6
,
-N-metylgentamicín C1a 

hemipentasulfát – Sagamicin
®
, Santemicin

®
). 

Mikronomicín 

mikronychia – [micronychia] abnormálne malé 

nechty. 

mikrooftalmia – [microophthalmia] veľmi malé oko. 

mikroorganizmus – [microorganismus] syn. mikrób; 

organizmus viditeľný len mikrosko-pom. Patria sem baktérie, vírusy, prvoky a huby.  

mikroorchia – [microorchia] abnormálne malé semenníky. 

mikroparazit – [microparasitus] malý, drobnohľadný cudzopasník. 

mikropatológia – [micropathologia] mikroskopické vyšetrovanie zmien tkanív vo vzťahu k chorobe.  

mikropinocytóza – [micropinocytosis] proces rozpadu pinocytových vezikúl na menšie vezikuly.  

mikropipeta – úzka sklená rúrka, pomocou kt. sa merajú malé objemu kvapalín (< 0,5 ml); môţu byť 

delené al. nedelené. 

mikroplázia – [microplasia] vývoj značne zmenšeného útvaru (orgánu, končatiny, svalu ap.).  

mikropočítač – mikrokomputer; →počítač. 

mikropódia – [micropodia] nápadne malé nohy. 

mikroprocesor – [microprocessor] →procesor vyrobený technológiou veľkej integrácie. Je to zákl. 

jednotka osobných počítačov. Patria sem m. skupiny Intel iAPX 86. R. 1993 sa vyvinul m. Pentium, 

kt. dátová zbernica má 32/64 bitov, adresová zbernica 32 bitov, max. adresovateľná pamäť má 4 

GB. Na jednom čipe je 3 100 000 (na m. PentiumPro vyvinutom r. 1995 aţ 5 500 000) tranzistorov. 

Operačná rýchlosť m. Pentium je 150-krát, PentiumPro 300-krát vyššia ako pri počítačoch PC XT, 

taktová frekvencia m. Pentium 75–200 MHz, PentiumPro 150 – 200 MHz. 



mikrop(s)ia, ae, f. – [microp(s)ia] zraková porucha, pri kt. videné predmety sa zdajú byť menšie ako v 

skutočnosti sú. Vyskytuje sa pri hystérii, epilepsii, alkoholických psychózach. Tzv. liliputánske 

(mikroptické) halucinácie bývajú pri intoxikácii alkoholom, chloralom, éterom, trichlóretylénom, pri 

cholere, týfuse, šarlachu, kakainizme. 

mikropsychia – slabomyseľnosť (nevţitý termín). 

mikropsychóza – výraz D. C. Taylora (1973) pre psychické fenomény sprevádzajúce epileptickú 

auru. Obsah býva bizarný, desivý, na stav je amnézia. Stav je krátkodobý a bezo zvyšku 

odznievajúci. 

mikropus – [micropus] jedinec s nápadne malými nohami. 

mikrorinia – [microrhinia] abnormálne malý nos. 

mikroRNA – skr. miRNA, krátka jednovláknová  RNA komplementárna k niekt. úseku mRNA, kt. sa 

zúčastňuje na útlme génovej expresie mechanizmom RNA interferencie. RNA interferencia vyuţíva 

dvojvlýáknovú RNA (dsRNA) schopnú párovania s určitým génom. Ide asi o pôvodný mechanizmus 

protivírusovej obrany dokázaný zatiaľ pri niáţších ţivočíchoch. Vírusová dsRNA sa po vstupe do 

bunky za pomoci reverznej transkruiptázy prepisuje do DNA, malú časť však štiepi špeciálna 

ribonukleáza, tzv. dicer, na kratšie oligonukleootidy s dĺţkou 21 aţ 25 nukleotidov. Tie sa následne 

viaţu na proteinový komplex RISC (RNA-induced silencing complex, proteínový komplex schopný 

viazať fragmenty dvojvláknovej RNA. Po odstránení jedného vlákna je komplex schopný viazať RNA 

s komplementárnym, kde sa jedno vlákno odstráni, kým druhé je schopné párovať sa s mRNA 

kódujúcou vírusové proteíny. Tá sa na RISC rozštiepi, čo znemoţní jej ďalšie vyuţitie na 

proteosyntézu. Existuje aj ďalšia endogénna dsRNA, kt. je schopná utvoriťpseudo-dvojvláknovú 

vlásenkovú štruktúru, kt. je po rovnakom spracovaní (RISC, dicer) schopná párovať sa s určitými 

úsekmi mRNA, ktorým zabráni v následnej translácii do proteínu. Interferencia RNA sa pokladá za 

druh „vnútrobunkovej imunity“ inhibujúci pohyb transpozónov. Za objav tohto mechanizmu získal 

Craig Mello a Andrew Fire r. 2006 Nobelovu cenu.  

mikrosféry – rádiofarmaká vo forme jemných guličiek; napr. m. označené technéciom 
99m

Tc na 

scintigrafiu pľúcnej perfúzie.  

mikrosfygmia – [microsphygmia] slabý, zle hmatateľný pulz.  

mikroskop – [microscopos] optické zariadenie na pozorovanie mikroskopických objektov; →svetelný 

mikroskop.   

Elektrónový mikroskop vyuţíva namiesto svetelných lúčov malý zväzok elektrónov urýchlených 

veľmi vysokým napätím (10
–4

 aţ 10
–6 

V). Zväzok elektrónov sa elekt. a magnetickým poľom (tzv. 

elektromagnetickými šošovkami) ovplyvňuje podobne ako svetlo šošovkami v optickom m. 

Urýchlené elektróny sa správajú ako vlny, avšak s oveľa kratšou vlnovou dĺţkou neţ viditeľné svetlo, 

čo umoţňuje sledovať podstatne menšie objekty ako optickým m. (aţ objekty hraničiace s veľkosťou 

jednotlivých atómov).  

Rozlišovaciu schopnosť (veľkosť zobrazovacieho detailu, d) limitujú 2 faktory: vlnová dĺţka svetla () 

a numerická apertúra m., teda súčin indexu lomu prostredia a sínusu uhla, pod kt. dopadá krajný 

zobrazovací lúč do objektívu (n . s in a). 




 d = –––––––   (1) 
         n  

Detail moţno teda zmenšiť pouţitím kratšej vlnovej dĺţky al. zväčšením numerickej apertúry. 

Pretoţe numerická apertúra je pre daný optický systém konštantná, moţno zväčšenie rozlišovacej 



schopnosti dosiahnuť len pouţitím kratšej vlnovej dĺţky. Vzhľadom na to, ţe na optické zobrazenie 

nemoţno pouţiť vlnovú dĺţku < 275 nm (UV svetlo), pouţíva sa vlnová dĺţka pohybujúcej sa 

hmotnej častice (Luis de Broglie, 1924), kt. je priamo úmerná Planckovej konštante (h) a nepriamo 

úmerná hybnosti častice: 
 
             h 

 ––––––   (2) 
           m . v 

Pre ľahkú ovplyvniteľnosť elekt. a magnetickým poľom sa ako častica vhodná na zobrazova-nie 

veľmi malých predmetov vyuţíva elektrón. Prvý e. m. sa zostrojil r. 1931. 

Keď sa aplikuje vzťah (2) na elektrón s elementárnym nábojom e a hmotnosťou m, urýchlený 

napätím U, pre vlnovú dĺţku platí výraz 
 
               h 

 = –––––––– 
           ––––––––-  

         √ 2emU 

a po dosadení konštánt 
    
        1,5 
 l = ––––– 

            –––––- 

      √  U 

Keď sa urýchľovacie napätie vyjadrí vo voltoch, dostaneme vlnovú dĺţku v nm. Zo vzorca vyplýva, 

ţe vlnová dĺţka elektrónového lúča je nepriamo úmerná urýchľovaciemu napätiu. Pri dostatočnej 

rýchlosti má elektrónový lúč podstatne kratšiu vlnovú dĺţku ako 

viditeľné svetlo (vlnová dĺţka modrozeleného svetla je 5.10
–7

 

m, vlnová dĺţka elektrónu urýchleného napätím 60 kV je 5.10
–12

 

m). Vzhľadom na malé hodnoty numerickej apertúry je 

rozlišovacia schopnosť elektrónového mikroskopu asi o 3 

poriadky vyššia v porovnaní s optickým m. 

E. m. sa skladá z osvetľovacej a zobrazovacej časti. Podľa 

spôsobu interakcie elektrónového lúča so skúmaným objektom 

sa elektrónové m. delia na transmisné a reflexné. 

 

 

Schéma elektrónového 

mikroskopu. 1 – katóda; 2 – 

anóda; 3 – kondenzor; 4 – 

pozorovaný objekt; 5 – 

objektív; 6 – rovina prim. obrazu; 7 – projektív; 8 – výveva; 9 – 

fluorescenčné tienidlo al. fotografická doska; 10 – optické 

pozorovanie  

Transmisný elektrónový mikroskop sa pouţíva 

častejšie. Elektrónový lúč prechádzajúci skúmaným 

objektom je modulovaný priestorovými zmenami 

jeho hustoty. Jeho osvetľovaciu časť tvorí elektrónová 

tryska (ţhavená katódou vo Wehneltovom valci), kt. 

utvára úzky elektrónový zväzok. Ten prechádza 



kondenzorom – elektrónovou šošovkou, kt. ho sústredí na pozorovaný objekt, špeciálne upravený a 

umiestený na jemnej kovovej mrieţke. Štruktúrou preparátu rozptýlený elektrónový lúč vstupuje do 

objektívu, kt. utvára prim. obraz objektu. Vybraná časť tohto prim. obrazu sa ďalšou elektrónovou 

šošovkou – projektívom ďalej zväčšuje. Tento výsledný obraz sa pozoruje na fluorescenčnom 

tienidle al. fotografuje. Elektróny sa podľa veľkosti urýchľujú napätím 50 – 120 kV. Pracovnýá 

priestor m. sa musia vyčerpať na hodnotu 10
–2

 Pa.  

Osobitné podmienky zobrazenia pomocou elektrónového lúča vyţadujú špeciálnu prípravu 

preparátu na pozorovanie, dokonalé odvodnenie a zbavenie objektu prchavých látok tak, aby ho 

neovplyvnilo vysoké vákuum vnútri m. Objekt musí byť tenký, aby prechádzajúce elektróny 

nestrácali energiu nepruţnými nárazmi (ultratenké rezy). Objekty sa musia uloţiť na homogénnej 

podloţke dobre priepustnej pre elektróny (kolódium formovar ap.). 

Kontrast, kt. vzniká rozptylom elektrónov v dôsledku ich pruţných zráţok s jadrami atómov 

preparátu, je pri biol. objektoch väčšinou nedostatočný. Preto sa kontrast zvyšuje, a to tým, ţe sa do 

preparátu zavádzajú ťaţké atómy, kt. sa fixujú na určité štruktúry, a tak zväčšujú ich kontrast al. sa 

preparát ako celok pokovuje pod určitým uhlom jemne rozptýlenými kovmi (zlatom, platinou, 

chrómom a i.).  

Pri tzv. technike mrazového leptania (freeze etching) odpadá zloţitý fyz.-chem. proces prípravy 

preparátov, čím sa zniţuje riziko ovplyvnenia ich štruktúry.  

Veľkými elektrónovými m. moţno pri urýchľovacom napätí ~ 120 kV dosiahnuť bodovú rozlišovaciu 

schopnosť aţ 0,7 nm, čo zodpovedá 150 000-násobnému zväčšeniu.  

Rastrovací elektrónový mikroskop – je reflexný elektrónový m., pri kt. obraz utvárajú elektróny 

odrazené od povrchu skúmaného objektu. Elektróny emituje hrotová katóda a do veľmi úzkeho 

zväzku dopadajúci na skúmaný objekt ich sústreďuje kondenzor. Vychyľovací systém rastruje 

elektrónovou stopou povrch objektu synchrónne s pohybom stopy na tienidle obrazovky. Jas 

určitého bodu na obrazovke je modulovaný signálom, kt. sa zachytáva zo skúmaného povrchu. 

Týmto signálom býva najčastejšie prúd odrazených al. sek. elektrónov, môţe ním však byť aj rtg al. 

viditeľné ţiarenie. Na detekciu signálu slúţi najčastejši scintilačný detektor. M. býva vybavený aj 

spektrometrom Augerových elektrónov a rtg mikroanalyzátorom. 

Rastrovací elektrónový m. slúţi na zobrazenie povrchov pevných objektov nepriestupných pre 

elektróny v biol. (botanike, zoológii), med., metalurgii, geológii, chémii, mikroelektronike, 

polovodičovej technike a i. Má asi o jeden rád horšiu rozlišovaciu schopnosť (~ 5 nm) ako 

transmisný m. Jeho výhodou je všakj jednoduchšia príprava preparátov, veľký rozsah zväčšenia a 

hĺbka ostrosti.  

mikroskopia – [microscopia] metóda pouţívajúca →mikroskopy na priame pozorovanie objektív al. 

detailov neviditeľných voľným okom. 

Fázová kontrastná mikroskopia – vyuţíva na zvýšenie kontrastu nefarbeného preparátu fázový 

posun. Obraz v mikroskope vzniká interferenciou vĺn vychádzajúcich z ohybových spektier v rovine 

obrazu. Pouţíva sa pozorovanie drobných bunkových štruktúr in vivo, kt. index lomu sa málo líši od 

indexu lomu prostredia (jemné cytoplazmatické vlákna, cílie, jadrá, priebeh mitózy atď.). 

Fluorescenčná mikroskopia – niekt. látky po absorpcii ultrafialového ţiarenia vysielajú ţiarenie 

väčšej vlnovej dĺţky. V biol. materiáloch sa tieto fluorescenčné látky vyskytujú prirodzene al. sa 

pridávajú. Pomocou nich moţno potom pozorovať určité štruktúry ţivých i mŕtvych buniek; 

→fluorescencia. 

Interferenčná mikroskopia – vyuţíva interferenciu svetla.  

Polarizačná mikroskoopia – vyuţíva vlastnosti →polarizovaného svetla. 



Svetelná mikroskopia – umoţňuje pozorovať objekty vo viditeľnom svetle; →svetelný mikroskop.  

M. v ultrafialovom svetle, pri kt. sa vyuţíva ultrafialové svetlo s vlnovou dĺţkou < 400 nm vyuţíva 

princíp absorpcie. Väčší význam má, keď mnoţstvo látky, kt. absorbovala UV lúče určitej vlnovej 

dĺţky, moţno merať (cytospektrometria). 

Pri kvalit. chem. analýze sa vyuţívajú kvapkové skúšky. Ich priebeh al. výsledok sa pozoruje pod 

mikroskopom pri 100 – 450-násobnom zväčšení. Vhodné sú reakcie, pri kt. vznikajú kryštalické 

zrazeniny charakteristického tvaru a farby. Tieto reakcie sú citlivé a spoľahlivé, lebo charakteristické 

kryštáliky môţu vzniknúť iba v prítomnosti hľadaného iónu a činidla. Medzinárodne sa 

mikroskopické reakcie označujú znakom [M]. Na jednu reakciu sa počíta objem 0,01 ml skúmaného 

rozt. 

Významnou technickou pomôckou v chir. je operačný mikroskop. 

mikroskopický – [microscopicus] drobnohľadný, viditeľný len mikroskopom. 

mikrosómia – [microsomia] veľmi malý vzrast tela, trpasličí vzrast. 

mikrospektrofotometria – [microspectrophotometria] kvantit. stanovenie najmenších mnoţstiev látok 

(aţ po 0,5 fmol) pomocou kombinácie mikroskopie a spektrofotometrie. Pouţíva sa na analýzu 

intracelulárnych látok (cytofotometria). Spočíva na meraní absorpčných spektier stanovovaných 

látok (napr. DNA, RNA, aminokyseliny) na mikroskopickom preparáte (väčšinou v UV oblasti) al. na 

meraní absorpcie po substrátšpecifickej farebnej reakcii (napr. Feulgenovo plazmalové farbenie) al. 

fluochromizácii v monochromatickom svetle (je jednoduchšie, pretoţe sa merai vo viditeľnom 

svetle). 

mikrospermia – [microspermia] patol. malé spermie.  

mikrosplanchnia – [microsplanchnia] veľmi malé vnútorné orgány. 

mikrosplénia – [microsplenia] veľmi malá slezina. 

mikrosporídie – Microspora, obligátne vnútrobunkové protisty, pôvodne zaraďované k prvokom. 

Podľa novších názorov patria do ríše húb (Fungi) al. sú s nimi v príbuzenskom vzťahu. Ich 

jednoduchá bunková stavba  je adaptáciou na vnútrobunkový parazitizmus. Parazitujú výlučne vnútri 

ţivočíšnych organizmov, najmä v kôrovcov a hmyze, ale aj vo vtákoch, cicavcoch vrátane človeka). 

Opísalo sa 1200 druhov (150 rodov). Infekčným štádiom je spóra vybavená dlhou injekčnou trubicou 

(pólové vlákno al. pólová trubica). Zárodok mikrosporídie (sporoplazma) sa v podobe miniatúrnej 

bunky injikuje priamo do cytoplazmy hostiteľa. Následne prechádza dvoma vývojovými fázami 

merogóniou a sporogóniou. Manifestné nákazy človeka sa spájajú s výraznou imunodeficienciou. 

Najčastejšia mikrosporidióza peri AIDS je vyvolaná druhom Enterocytozoon bieneusi. Je to parazit 

eopitelu dvanástnika a jejuna, ţlčových ciest, príp. dýchacieho epitelu. Na človeku parazituje aj 

Encephalitozoon intestinalis a Enterocytozoon hellem (parazit anduliek), kt. vyvoláva infekcie 

tvárových dutín a dýchacích ciest (infekcie spórami uvoľnenými z trusu vtákov). Nosema apis je 

parazit včiel, Nosema bombycis húseníc priadky morušovej, Nosema locustae sarančí. Spóry 

s návnadou sa pouţívajú v biol. boji proti sarančiam na pastvinách v USA.  

mikrospória – [microsporia] plesňová choroba vlasatej časti hlavy (microsporia capitis) a hladkej koţe 

(microsporia corporis), kt. pôvodcom sú niekt. druhy →Microsporum. Infekcia sa prenáša z človeka 

na človeka pomocou predmetov osobnej potreby. V súčasnosti je najvýznamnejším druhom 

Microsporum canis, kt. sa prenáša z mačky, psa, zajacov al. škrečkov. Postihuje skôr koţu pokrytú 

lanugom, vyvoláva silnejšie zápalové prejavy, častejšie aj u dospelých. Microsporum gypseum 

preţíva v pôde, prenáša sa z mačiek, psov, zajacov al. škrečkov. Vyvoláva m., kt. sa podobá 

trichofýcii (Gärtnerova m.).  



Vysoko nákazlivý dermatofyt Microsporum audouinii vyvolával predtým u detí na vlasatej časti hlavy 

okrúhle, jemne sa šupiace loţiská s krátkymi ulomenými vlasmi al. sivé lamelózne sa šupiace, 

svrbiace, svetločervené loţiská s vyvýšeným okrajom na tvári, trupe a končatinách; na bezvlasej 

koţi loţiská niekedy pripomínajú seboroickú dermatitídu al. ekzematid. Loţiská sa postupne 

zväčšujú do periférie a často splývajú. Vlasy prerastené parazitom strácajú lesk a odlamujú sa vo 

výške 2 – 3 mm nad úrovňou koţe. Takto vzniká loţisko so sivými kýptikmi vlasov, kt. pripomínajú 

strnisko. Pre mnoţstvo otrubovitých šupiniek vyzerá ako posypané popolom. Kýptiky vlasov sa z 

koţe ľahko vytrhávajú. Subjektívne pocity chýbajú. M. sa vyskytuje v 2 formách, nezápalovej 

(vyvoláva ju antropofilný kmeň Microspo-rum audouini) a zápalovej (zapríčinenej zoofilným kmeňom 

Microsporum canis). 

Mikrospória vlasatej časti hlavy sa môţe prejaviť dvoma formami, bezápalovou a zápalovou. 

Nezápalová forma – vyskytuje sa takmer výhradne u detí, častejšie u chlapcov vo veku od 3 r. do 

puberty, kedy sa spontánne zahojí. Prenáša sa priamo z dieťaťa na dieťa al. nepriamo infikovanými 

hrebeňmi al. pokrývkami hlavy. V kolektívoch detských zariadení sa môţu vyskytnúť epidémie. Klin. 

prejavy sa začínajú drobný olupovaním na jednom al. viacerých miestach vlasatej časti hlavy, 

najčastejšie na šiji do periférie a záhlavia vo forme kruhovitých al. oválnych, ostro ohraničených 

loţísk, kt. niekedy splývajú do polycyklických útvarov. Vlasy v centrálnych 

partiách loţísk strácajú svoj lesk, majú sivobielu farbu a ulamujú sa v blízkosti 

výstupu z folikulu (loţisková alopecia). Po zhojení nevzniká trvalá strata 

vlasov ani jazvenie. 

    Mikrospória 

 

Zápalová forma – vzniká takmer výhradne priamym stykom dieťaťa s infikovaným zvieraťom, 

obvykle mačkou al. psom. Prenos z dieťaťa na dieťa je zriedkavý, pravé epidémie sa nevyskytujú. 

Začiatočným prejavom je pp. drobné olupovanie na ohraničenom mieste vlasatej čatsi hlavy, kt. sa 

zachytí len zriedka. Obvykle sa spozoruje uţ len erytematózne loţisko s papulkami, kt. stredom 

prechádza vlas. S postupujúcim zápalom vznikajú perifolikulárne infiltráty a abscesy, vlasy sa lámu, 

uvoľňujú a niekt. spontánne vypadávajú, iné moţno pinzetou vytiahnuť. Pôvodná povrchová forma 

sa mení na polkruhovitý zápalový hrboľ s Ø 5 aţ 7 cm s početnými otvormi a komunikujúcimi 

abscesmi, z kt. vyteká hnis. U detí sa zjavujú celkové príznaky, (horúčka, bolesti hlavy, vracanie, 

zdurenie retroaurikulárnych, zriedka cervikálnych uzlín). Postihnuté miesto sa hojí atrofickou jazvou 

s trvalou stratou vlasov. 

Klin. dg. sa potvrdzuje mikroskopickým vyšetrením extrahovaného vlasu v zásaditom prepa-ráte a 

pomocou Woodovej lampy; postihnuté vlasy v zatemenej miestnosti ţltozeleno fluoreskujú.  

Dfdg. – nezápalovú formu treba odlíšiť od seboroickej dermatitídy, najmä jej variantu tinea 

amiantacea, psoriázy a alopecia areata, zápalovú formuy od rôznych typov pyodermie. 

Th. – osvedčuje sa grizeofulvín (Gricin
®
 tbl. á 125 mg) u detí < 40 kg 250 mg/d, > 40 kg a do-

spelých 500 mg/d v 2 čiastkových dávkach. V th. sa pokračuje aj po vymiznutí klin. prízna-kov, kým 

nie sú 3 mikroskopické vyšetrenia vykonané v 14-d odstupoch negat. Počas th. treba kontrolovať 

min. raz/mes. KO, moč a pečeňové testy. Kontraindikáciou grizeofulvínu je gravidita, porfýria, 

leukopénia a precitlivenosť na prípravok. Lokálne sa pri nezápalovej forme aplikujú antimykotiká 

(Hexadecyl
®
 spray), pri zápalovej forme masti (Saloxyl

®
 ung.). Pacienti sa izolujú, aţ do vyliečenia 

nosia plátenú čiapku, kt. sa denne vyvára. Súrodenci, spoluţiaci a deti < 16-r., kt. prišli s nimi do 

styku, sa opakovane vyšetrujú. Návšteva školy a i. detských zariadení je moţná so súhlasom lekára. 

Choroba podlieha povinnému hláseniu. 

Na hladkej koţi, najmä v tvári, na krku, zriedkavejšie na trupe a končatinách sa tvoria kruho-vité, 

oválne al. circinárne loţiská s mierne vyvýšeným, začervenalým, šupiacim sa okrajom a naţltlým 



stredom, kt. býva niekedy pokrytý šupinkami. Prejavy sa periférne šíria a po dosiahnutí určitej 

veľkosti sa vo svojom raste zastavujú. 

Dg. – vo Woodovom svetle vykazuje Microsporium zelenú fluorescenciu (s výnimkou M. gypseum). 

Dg. potvrdzuje nález plesní v natívnom preparáte a kultivácia. Klin. dg. potvrdzuje nález plesní v 

natívnom zásaditom preparáte a kultivácia.  

Dfdg. – psoriáza, seboroická dermatitída, pityriasis rosea Gilbert. Pri trichophytia superficialis 

capillitii sa na loţiskách neodlamujú všetky vlasy, takţe vlasy sú iba redšie a odlamujú sa zväčša na 

úrovni koţe (čierne bodky). Loţiská bývajú menšie a vyskytujú sa vo väčšom počte. Vlasy vo 

Woodovom svetle nefluoreskujú. V loţiskách alopecia areata sa na normálnej lysej koţi 

nenachádzajú kýptiky vlasov. 

Th. – lokálna aplikácia antimykotických rozt. (Hexadecyl
®
 spray). V th. sa pokračuje ešte 1 mes. po 

vymiznutí klin. príznakov. V ťaţších prípadoch sa podáva grizeofulvín p. o. 25 mg/kg/d 40 – 60 d; 

príp. ketokonazol 3 – 5 mg/kg/d 2 – 3 týţd. Po ukončení th. sa dorastajúce vlasy kontolujú pod 

Woodovou lampou do vymiznutia fluorescencie. Choroba podlieha ohlasovacej povinnosti. 

Postihnuté zviera treba liečiť a kontolovať, príp. utratiť. 

mikrosporidióza – [microsporidiosis] parazitická choroba vyvolaná →mikrosporídiami. U ľudí vzniká 

obyčajne pri výraznejšom imunodeficite vrátane AIDS. Postihuje najmä črevo (intestinálna 

mikrosporidióza) a prejavuje sa hnačkou s vodnatými stolicami a nebezpečím dehydratácie. Ďalším 

postihnutým orgánom môţe byť rohovka a prinosové dutiny. Pri ťaţkom imunodeficite môţe nastať 

diseminácia parazita do vnútorných orgánov. Dg. je priama pomocou rôznych farbiacich metód. Th. 

je ťaţká, pouţíva sa napr. albendazol, metronidazol. 

mikrostómia – [microstomia] nezvykle malé ústa, zúţenie ústneho otvoru; typická je pri maskovitej 

tvári (napr. pri sclerodermia diffusa seu progressiva). 

mikroteleopsia – van Bogaertov výraz pre osobitnú formu mikropsie: predmety sa zdajú nielen 

zmenšené, ale aj v diaľke. 

mikrotélia – [microthelia] nápadne malé prsné bradavky. 

mikrotóm – [microtomus] špeciálny prístroj na získanie veľmi tenkých rezov tkaniva (1 – 15 mm) na 

drobnohľadné preparáty. Pouţíva sa: 1. na prípravu kryoskopických rezov na rýchlu dg. a 

histochem. vyšetrenia; 2. na fixáciu (zaliatie do parafínu, celoidínu, metakrylátu a i.). 

Rotačný mikrotóm – Minotov m.: excízia sa pohybuje na stolčeku striedavo nahor a nadol, pričom 

nôţ stojí kolmo a nepohybuje sa Pouţíva sa na zhotovovanie sériových rezov. 

Sánkový mikrotóm – excízia sa dvíha na stolčeku A po šikmej rovine B1 pomocou jemnozá-vitovej 

skrutky B2. Nôţ C upevnený v čeľusti sa pohybuje vodorovne na sánkach H (odtiaľ meno) po dvoch 

rovných dráhach D, dopredu – dozadu. Na malom bubne E, kt. sa otáča jemnozávitovou skrutkou, 

sa reguluje hrúbka s súčasne posun rezu. Bubon je na svojom obvode podelený na dieliky. Stolček 

umoţňuje nakláňať parafínový bloček, v ňom upevnený, pomocou tzv. neapolskej svorky všetkými 

smermi. Dajú sa na ňom rezať parafínové i celoidínové bločky a so špeciálnym zmrazovacím 

zariadením aj nezaliate excízie. 

 

Obr. Sánkový mikrotóm. A – stolček; B1 – šikmá rovina; B2 – jemnozávitová 

skrutka; C – nôţ; D – vodorovné dráhy; E – bubon otáčajúci jemnozávitovú 

skrutku; G – hrubý posun neapolskej svorky; H – sánky  

Zmrazovací mikrotóm (zmrazovač) – m. na rezanie zmrazených rezov. 

Excízia sa dvíha na okrúhlom stolčeku A jemnozávitovou skrutkou B kolmo do výšky. Nôţ C, kt. 



sklon sa dá regulovať, sa otáča okolo zvislej osi tak, aby jeho vonkajší koniec opisoval štvrťkruhy po 

kĺzacej dráhe D. Štvrťkruhovými pohybmi dopredu a dozadu sa privádza nôţ k excézii, primrazenej 

na stolček. Stolček sa dvíha ručne páčkou F al. zariadením na reguláciu hrúbky rezu E, kt. stolček 

s excíziou dvíha samočinne o stále rovnakú výšky. Excíziu treba pirpevniť na stolček a zmraziť CO2 

z bomby; jeho prívod sa reguluje ventilom G. 

 

Obr. Zmrazovací mikrotóm. A – stolček; B – jemnozávitová 

skrutka; C – nôţ; D – kĺzacia dráha; E, F – zariadenie al. páčka na 

reguláciu hrúbky rezu; G – ventil na reguláciu prívodu CO2  

 

 

 

 

mikrotransfúzia – [microtransfusio] prevod fetálnych erytrocytov z placenty do matkinho obehu. 

Pouţíva sa v otváracej, vypudzovacej a najmä popôrodnej fáze a je významná z hľadiska 

patogenézy morbus haemolyticum fetalis et neonatorum. Fetálne erytrocyty sa dokazujú elučnou al. 

farbiacou metódou podľa Klaihauera a Bethkeho v kombinácii so špeciálnou počítačovou metódou 

podľa Schneider a Ludwiga. 

mikrotrauma – [microtrauma] malé mechanické poškodenie. 

mikrotrombotizácia – [microthrombotisatio] vznik mnohopočetných trombov v mikrocirku-lácii, napr. 

ako prejav diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.  

mikrotrombus – [microthrombus] trombus, viditeľné len mikroskopicky, utvorené v ţile al. tepne aj na 

nezmenenej intime, a to ako čistý fibrínový al. prevaţne trombocytový a zmešaný trombus. 

mikrotsid – glukózaoxidáza. 

mikrotubulus – [microtubulus] submikroskopický valcovitý útvar v cytoplazme buniek. Ide o 

proteínové štruktúry (bunkové organely) slúţiace na stabilizáciu buniek (cytoskeleton) 

a intracelulárny transport (napr. ako neurotubuly v neurónoch na transport synaptických vezikúl; por. 

synapsie); tzv. stabilné m. tvoria kostru centriolu, cílií a bičíkov; tzv. labilné m. tvo-ria napr. vretienka 

počas mitózy. 

mikroventrikulia – [microventriculia] zmenšenie mozgového komorového systému. 

mikrovibrácie – malé rytmické pohyby svalov, pomocou kt. sa udrţuje stála telesná teplota; 

→termogenéza. 

mikrovilózny – [microvillosus] opatrený mikroklkmi. 

mikrovilus – [microvillus] →mikroklky. 

mikrovlnová spektrometria – optická analyt. metóda zaloţená na absorpčnej spektrálnej analýze. 

Umoţňuje sledovať rotačné spektrá molekúl.  

mikrovlnové spektrá – absorpčné molekulové spektrá v oblasti mm a cm vĺn (mikrovĺn); →žiarenie. 

mikrovlny – zloţka elektromagnetického ţiarenia s frekvenciou 300 MHz – 300 GHz (t. j. vlnovej dĺţky 

1 m – 1 mm); →žiarenie. 

mikrosómia – [microsomia] veľmi malý vzrast tela, trasličí vzrast; →nanizmus. 



mikrozómy – [microsoma] drobné bielkovinové zrnká v cytoplazme, zvyšky endoplaz-matického 

retikula. Je to heterogénna frakcia submikroskopických vezikúl s Ø 20 – 200 nm, kt. vznikajú po 

disrupcii bunky agregáciou fragmentov endoplazmatického retikula (ER) a sčasti aj plazmatickej 

membrány. V elektrónovom mikroskope moţno pozorovať ribozómy pripojené zvonka na m. M. sa 

dajú pripraviť diferenciálnou centrifugáciou rozrušených, homogenizovaných buniek; po sedimentácii 

väčších fragmentov sedimentujú m. pri 100 000 g. Rozlišuje sa drsné (ER obsadené hojne 

ribozómami) a hladké ER ( viac-menej bez ribozómov). M. sú dôleţité pre proteosyntézu a 

detoxikáciu cudzorodých látok a farmák. Ob-sahujú rôzne enzýmy významné pre metabolizmus 

(napr. glukóza-6-fosfatáza, 21-steroid-hydroxyláza), často charakteristické pre daný orgán a 

determinujú jeho biochem. procesy. 

mikter →micter. 

Mikuliczov drén – [Mikulicz-Radeczki, Johann Freiherr von, 1850 – 1905, nem. chirurg pôsobiaci v 

Königsbergu a Breslau] drén utvorený vtlačením jednej vrstvy gázy do rany al. dutiny, jej vyplnením 

niekoľkými knútmi gázy, aby sa pôvodná vrstva dostala čo najlhbšie do defektu. 

Mikuliczov syndróm – [Mikulicz-Radecki von, Johann Freiherr, 1850 – 1905, nem. chirurg pôsobiaci 

v Königsbergu a Breslau] →syndrómy. 

Mikuliczov uhol – [Mikulicz-Radeczki, Johann von, 1850 – 1905, nem. chirurg pôsobiaci 

v Königsbergu a Breslau] →uhol. 

Mikuliczova choroba →Mikuliczov sy.; (→syndrómy). 

Mikuliczova choroba – [Mikulicz-Radecki von, Johann Fraiherr, 1850 – 1905, nem. chirurg pôsobiaci 

v Königsbergu a Breslau] syn. →ostitis fibrosa localisata. 

Mikuliczova operácia – [Mikulicz-Radeczki, Johann von, 1850 – 1905, poľ. chirurg] →operácie. 

Mikuliczova svorka – [Johann Freiherr von Mikulicz-Radecki, 1850 – 1905, nem. chirurg pôsobiaci v 

Königsbergu a Breslau] dlhá a zohnutá svorka na zasvorkovanie otvorenej pobrušnice. 

Mikuliczova tamponáda – [Johann Freiherr von Mikulicz-Radecki, 1850 – 1905, nem. chirurg 

pôsobiaci v Königsbergu a Breslau] zásterová al. vakovitá tamponáda s cieľom odviesť sekrét a 

udrţať priechodnosť veľkých infikovaných ranových dutín. 

Mikuliczov-Calmannov príznak →príznaky. 

milacemid – 2-N-pentylaminoacetamid, antiepileptikum. Metabolizuje sa v mozgu mono-

aminooxidázou B na glycínamid a potom na inhibičný neurotransmiter glycín. Preto sa pri jeho 

uţívaní musí dodrţovať diéta chudobná na tryptofán (plesnivé syry, kuracie mäso ap.). Prechádza 

hematoencefalickou bariérou. Antikonvulzívne účinky vznikajú vplyvom na strychnín-senzitívne 

glycínové receptory. Výsledky th. pri epilepsii nie sú zatiaľ povzbudivé. 

Milban
®
 (Mallincrodt) – fungicídum; →dodemorf. 

Milbedoce
®
 →vitamín B12. 

milbemycín – skupina makrolidových antibiotík s insekticídnou a akaricídnym účinkom, štruktúrne 

podobné aglykónom avermektínu. Izolovalo sa 9 zloţiek z 

kultúr Streptomyces hygroscopicus subsp. aureolacrimosus 

(Antibiotic B-41
®
). 

Milbemycín D 

Milbemycín 1 – (6R,25R)-5-O-demetyl-28-deoxy-6,28-epoxy-

25-metylmilbemycín B, C31H44O7 (anti-biotikum B-41A3). 



Milbemycín 1 – 25a-metylmilbemycín B,–C32H48O7 (antibiotikum B-41A1). 

Milbemycín D – (6R,25R)-5-O-demetyl-28-deoxy-6,28-epoxy-25-(1-metyletyl)milbemycín B, C33H48-

O7 (antibiotikum B41D). 

Mil-Col
®
 (ICI) – fungicídum; →drazoxolón. 

Milcurb
®
 (ICI) – fungicídum; →dimetirín. 

Milcurb Super
®
 (ICI) – fungicídum; →etirimol. 

Mildex
®
 –akaricídum, fungicídum; →dinokap. 

mildiomycín – 4-amino-1-[4-[(2-amino-3-hydrpxy-1-oxopropyl)amino]-9-[(aminoiminometyl)-amino]-6-

C-karboxy-2,3,4,7,9-pentadeoxy--L-talonon-2-enopyranozyl]-

5-(hydroxyme-tyl)-2(1H)-pyrimidinón, C19H30H8O9, Mr 514,45; 

nukleozidové antibiotikum s protiplesňovým účinkom, izolované 

z kultúry Streptoverticillium rimofaciens B 98891. 

Mildiomycín 

 

Mildison
®
 – glukokortikoid, antiflogistikum; →hydrokortizón. 

Mildmen
®
 (Icar) – anxiolytikum; →chlórdiazepoxid. 

Milesova operácia →operácia. 

Milestrol
®
 (SM & P) – estrogén; →dietylstilbestrol. 

Milezin
®
 – analgetikum; →metotrimeprazín. 

Milgo
®
 (ICI) – fungicídum; →etirimol. 

Milhéparine
®
 (Millot) – bronchodilatans; →etamifylín. 

milia, orum, n. – [l. milium proso] míliá, biele guľaté pitelové cystičky na mihalniciach, lícach a 

spánkoch. 

miliammeter – ammeter na meranie prúdu v miliampéroch. 

miliampér – 1/1000 ampéru; symbol mA. 

Milchova metóda – metóda korekcie luxácie ramenného kĺbu. 

Milianov syndróm →syndrómy. 

miliaria, ium, n. – [l. milium proso] →potničky. 

Miliaria alba – biele →potničky. 

Miliaria apocrina – Foxova-Fordyceova choroba. 

Miliaria crystallina →sudamina. 

Miliaria mamillaria – m. prufunda, hlboké →potničky. 

Miliaria profunda – m. mamillaria; hlboké →potničky. 

Miliaria pustulosa – potničky s obsahom sterilného hnisu. 

Miliaria rubra – červené potničky. 

Miliaria vesiculosa – puchierkovité potničky veľkých rozmerov. 

miliaris, e – [l. milium proso] miliárny, potničkový, veľky ako proso. 



milibar – jednotka tlaku, 10
-3

 bar; 1 bar = 10
6
 dyn/cm

2
 = 0,987 atm = 10

5
 Pa. 

Milibis
®
 (Winthrop) – antiamébikum; →glykobiarzol. 

milicoulomb – jednotka mnoţstva elekt. prúdu, 10
–3

 coulombu; symbol mC. 

milicurie – jednotka rádioaktivity, 10
–3

 curie, mnoţstvo rádioaktívneho materiálu, v kt. je počet 

jadrových rozpadov 3,7.10
7
/s; symbol mCi. 

Milid(e)
 ®

 (Rota) – anticholínergikum; →proglumid. 

miliekvivalent – počet gramov rozpustenej látky v 1 ml normálneho rozt.; symbol mekv. 

milieu – [franc.] 1. okruh činnosti, prostredie, okolie; 2. vonkajšie prírodné i spoločenské podmienky; 

3. biol. vonkajšia podoba prostredia, v kt. trvale ţije určitý orgaznimus. 

Milieu exterieur – vonkajšie prostredie. 

Mileu interieur – vnútorné prostredie, výraz Clade Bernarda, kt. ním označoval krv a lymfu 

omývajúce telové bunky. 

miligal – staršia praktická jednotka zrýchlenia; symbol mGal. 

miligram – čiastková jednotka hmotnosti v sústave SI; 10
–3 

gramu; symbol mg. 

miligramekvivalent – 10
–3

 gramekvivalentu. 

miligrampercento – 1/100 000 časť celku; symbol mg %. 

milihenry – čiastková jednotka indukčnosti v sústave SI; 10
–3

 henry; symbol mH. 

milijoule – čiastková jednotka práce (energie, tepla) v sústave SI; 10
–3

 joule; symbol mJ. 

mililambert – 10
–3

 lamberta. 

mililiter – čiastková jednotka objemu; 10
–3

 litra; symbol ml. 

milimeter – čiastková jednotka dĺţky; 10
–3

 metra; symbol mm. 

milimikrón – staršia jednotka dĺţky; 10
–3

 mikrónu (10
–9

  

milimól – 10
–3

 mólu; symbol mmol. 

milinewton – čiastková jednotka sily v sústave SI; 10
–3

 newtona; symbol mN. 

miliohm – čiastková jednotka elekt. odporu v sústave SI; 10
–3

 ohmu; symbol mW. 

miliosmol – 10
–3

 osmolu; symbol mosm, spr. mmol. 

milióza – [franc. mileu prostredie + -osis stav] Lafonov výraz pre psychosociálnu poruchu. 

milipertín – 5,6-dimetoxy-3-[2-[4-(2-metoxyfenyl)-1-piperazinyl]etyl]-2-metyl-1H-indol, C24H31N3O3; 

trankvilizér. 

miliphot – staršia čiastková jednotka intenzity osvetlenia v sústave CGS; symbol mph. 

milipiéza – čiastková jednotka tlaku v sústave MTS; symbol mps. 

milipond – staršia čiastková jednotka sily v technickej sústave; symbol mp.  

milirad – čiastková jednotka absorbovanej dávky ţiarenia; 10
–3

 radu; symbol mrad. 

miliradián – čiastková jednotka uhla v sústave SI; symbol mrad. 

milirem – 10
–3

 remu; symbol mrem. 

miliröntgen – 10
–3

 röntgenu; symbol mr. 



milisekunda – čiastková jednotka času v sústave SI; 10
–3

 sekundy; symbol ms. 

milistilb – staršia čiastková jednotka jasu v sústave CGS; symbol msb. 

militesla – čiastková jednotka magnetickej indukcie v sústave SI 10
–3 

tesly; symbol mT. 

milival – jednotka koncentrácie, počet miligramekvivalentov iónov v 1 litre rozt.; 10
–3

 valu; symbol 

mval. 

milivolt – 10
–3

 voltu; symbol mV. 

milivoltmeter – prístroj na meranie rozdielu potenciálov v milivoltoch. 

miliwatt – čiastková jednotka výkonu v sústave SI; 10
–3

 wattu; symbol mW. 

miliweber – čiastková jednotka magnetického indukčného toku v sústave SI; 10
–3

 weberu; symbol 

mWb. 

milk-alkali syndróm →Burnettov syndróm; hyperkalciémia, hypofosfatémia a metabolická alkalóza 

následkom dlhodobého prívodu mlieka a ľahlo resorbovateľných zásad (NaHCO3 ap.), obvykle 

v rámci th. peptického vredu; →syndrómy. 

Milkmanov syndróm →syndrómy. 

Millafol
®
 (Parke, Davis) – kys. listová.  

Millardov test →testy. 

Millardov-Gublerov syndróm →syndrómy. 

Millarova astma – [Millar, John, 1733 – 1805, škót. lekár] laryngismus stridulus. 

mille – [l.] tisíc. 

Millefolii herba – vňať hrebíčka obyčajného (Achilea millefolium agg.). 

millenium, i, n. – [l.] milénium, tisícročie. 

millerit – nerast obsahujúci nikel.  

Miller Nu Set
®
 (Hormone Spray) – elektívne pre- a post-emergentné herbicídum; →silvex.  

Millerov syndróm – [Miller, Robert W., *1921, amer. pediater] syndroma oculocerebrorenale, 

Millerov-Traumeniho-Mannigov sy.; →syndrómy. 

Millerova choroba – osteomalácia. 

Millerove indexy – indexy h, k, l, pomocou kt. sa označujú plochy →kryštálov. Sú to prevrátené 

hodnoty úsekov, kt. plochy vytínajú na hranách zákl. bunky kryštálu, prepočítané na celé čísla. 

Millerov-Kurzrokov test →testy. 

Millerov-Whiteov-Levov syndróm →syndrómy. 

millesium, a, um – [l.] tisíci. 

millessimus, a, um – [l.] tisíci. 

Millesov syndróm →syndrómy. 

Millevit
®
 (Normark) – vitamín B12. 

millibar →milibar.  

Millicaine
®
 (Corbiere) – miestne anestetikum; →betoxykaín. 

Millicorten
®
 (Ciba) – glukokortikoid, antiflogistikum; →dexametazón. 



Millicaine
®
 (Corbiere) – miestne anestetikum; →betoxykaín. 

Millicorten
®
 (Ciba) – glukokortikoid, antiflogistikum; →dexametazón. 

Milliganovo trichrómové farbenie →trichrómové farbenie (→farbenie). 

Milligynin
®
 (Schering) – progestagén; →noretindrón. 

Millikanov-Siekertov syndróm →syndrómy. 

millerit – [W. H. Miller, mineralóg] niklový nerast obsahujúci 64,7 niklu; sírnik nikelnatý. 

Millinese
®
 (Lampugnani) – perorálne antidiabetikum; →chlórpropamid. 

Millinova-Reedova operácia – operácia na úpravu stresovej inkontinencie s pouţitím supra-

pubického prístupu. 

Millinova-Readova operácia →operácia. 

Millithrol
®
 (Nippon Layaku) – antianginózum; →nitroglycerín. 

Millonov test →testy. 

Millonova báza – [Millon, Auguste Nicolas, 1812 – 1867; franc. chemik] Hg2HNO, vzniká reakciou s 

rozt. amoniaku na vzduchu; pouţíva sa na stanovenie dusíka Kjeldahlovou metódou; →ortuť. 

Millonova soľ – [Millon, Auguste Nicolas, 1812 – 1867; franc. chemik] triviálny názov 

tetrachloroplatnatanu tetramomeďanatého [Cu(NH3)4][PtCl4].  

Millophyline
®
 – bronchodilatans; →etamiofylín. 

Millove zákony →zákony. 

Millsov syndróm →syndrómy. 

Millsov test →testy. 

Millsov-Reinckeho fenomén →fenomén. 

Miloderme
®
 (Schering-Essex) – nefluórovaný kortikosteroid, miestne antiflogistikum; →alklometazón. 

Milogard
®
 (Geigy) – herbicídum; →propazín. 

Milontin
®
 (Parke, Davis) – antikonvulzívum; →fensuximid. 

Milorganit
®
 (Parke-Davis) – mikrobiálnou cestou aktivovaný kal; pouţíva sa ako fertilizér a zdroj 

vitamínu B12. Prach dráţdi spojovky a dýchacie cesty.  

miloxacín – kys. 5,8-dihydrometoxy-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]chinolín-7-karboxylová, C12H9-NO6, Mr 

263,21; chinolónové antibotikum, analóg kys. oxolínovej (antibiotikum AB 206
®
, AB 206

®
, 

Fuldazin
®
). 

milrinón – 1,6-dihydro-2-metyl-6-oxo-(3,4,-bipyridín)-5-karbonitril, C12H9N3O, Mr 211,22; selektívny 

inhibítor fosfodiesterázy s vazodilatačným a pozit. inotropným účinkom, kardiotonikum (WIN 47203
®
, 

Corotrope
®
, Primacor

®
). 

Milroyova choroba →choroby. 

Milstein, Cesar – (*1927) britský imunológ argent. pôvodu. R. 1984 mu bola udelená Nobelova cena 

za med. a fyziol. spolu s Nielsom Kajom Jenrnem a Georgesom J. F. Köhlerom za prípravu 

monoklonových protilátok. 

Milstem
®
 (ICI) –fungicídum; →etirimol. 

Miltaun
®
 (Mack, Illert) – anxiolytikum; →mepromabat. 



Miltax
®
 (Watanabe) –antiflogistikum, analgetikum; →ketoprofén. 

Miltonova choroba →choroby. 

Miltown
®
 (Wallace Labs.– anxiolytikum; →meprobamat. 

Milvus – haja, rod dravcov z čeľade jastrabovitých (Accipetridae). Majú vykrojený, pomerne dlhý 

chvost. 

Mimae – starší názov skupiny baktérií, ku kt. patrí Mima polymorpha; v súčasnosti sa klasifikuje ako 

variéta druhu Acinetobacter calcoaceticus (var. lwoffi). 

mímansa – púrva-mímansa, jeden z ortodoxnýxh systémov indickej filozofie; →indická medicína. 

Stúpenci m. zastávajú názor, ţe Ävédy nie sú zjavením v úplnom zmysle slova a ţe v nich 

obsiahnuté náboţenské a filozofické tvrdenia vyţadujú logické zdôvodnenie. V tomto systéme sa 

osobitne veľký význam pripisuje textom niekt. brahmanov a upanišádam. Konečné oslobodenie od 

telesného stavu – mókša – nemoţno vraj racionálne vysvetliť a dosiahnuť pomocou poznania a 

vedomého úsilia. Hlavná pozornosť sa musí zamerať na dôsledné dodrţiavanie spoločenskej a 

náboţenskej povinnosti – dharmy, spočívajúcej vo vykonávaní obradov a podriaďovaní sa všetkým 

obmedzeniam a zákazom, kt. ukladá kasta. Z hľadiska m. riadenie sa dharnou samo osebe môţe 

jednotlivca priviesť ku konečnému oslobodeniu. M. takisto ako →sánkhja uznávala existenciu 

duchovného a hmotného počiatku vo vesmíre. Učenie m. sa prvýkrát vyloţilo v Mímansasútre 

pripisovanej Dţaiminimu, kt. ţil v 3. stor. Neskorší komentátori posilnili teologickú stránku m. a 

rozvinuli v nej ideu osobného boha. M. je učenie oveľa uţšie späté prakticky s náboţenstvom ako 

sánkhja. Súčasne však maximálne realistická a racionálna metodológia m. tvori základ na jej 

zblíţenie so staroindickým materia-lizmom. 

mimbánhydrochlorid – 1-metylyohimbánmonohydrochlorid, C20H26H2.HCl; analgetikum. 

Mimedran
®
 (Esteve) – antihyperlipoproteinemikum; piperazínová soľ kys. sultosilovej. 

mimesis, is, f. – [g.] →miméza. 

mimetit – nerast obsahujúci olovo; [PbCl2.3Pb3(AsO4)2]. 

mimetický – [g. mimétikos] vyznačujúci sa stimuláciou telesných procesov al. choroby. Ako koncovka 

znamená stimuláciu funkcie, napr. sympatikomimetický. 

miméza – [mimesis] napodobovanie, imitácia, predstieranie (napr. org. choroby). 

mimicus, a, um – [g. mimikos napodobujúci] mimický, posunkový, vzťahujúci sa na mimické svaly a 

výrazové zmeny tváre. 

mimika – súbor hry tvárového (mimického) svalstva, ale aj gest, kt. sa vyjadruje afektívny stav al. 

priebeh myslenia. Výraz tváre ako nonverbálna komunikácia je signalizačná jednotka niţšej úrovne 

stupňa pozornosti ako je verbálny jazyk. Tvárové prejavy vychádzajú najmä z očí a úst a majú 

zrejmú signalizačnú hodnotu. Tak napr. úsmev, smiech charakterizuje pohyb ústnych kútikov 

smerom nahor a do strán. Podľa Branninghana a Humphriesa existuje aspoň 9 rozličných typov, ich 

signalizačná hodnota závisí často od ich vzťahu a pohybov iných častí tváre, najmä očnej oblasti 

(napr. zdvihnutie al. pokles obočia signalizujú záujem, dôraz, údiv atď.). Výrazové signály sú vţdy 

vo vzťahu k rovnováhe a intenzite emócií jedinca. U psychotikov sa uvádza obmedzenie výrazového 

repertoáru s tendenciou k ,,únikovej“ signalizácii, neadekvátnosti al. prehnanosti al. hypomímii aţ 

amímii; por. fyziognómia. 

Ak je fyziognómia vonkajším obrazom statického usporiadania kostrového a svalového pod-kladu 

splanchnokránia, je m. vonkajším prejavom pohybu týchto tvárových zloţiek v krátkom časovom 

úseku; m. je výsledkom kontrakcie tvárových svalov a kontrakčnej súhry iných svalových skupín od 

gestikulácie aţ po generálne kŕčové deformácie (Stuchlík, 1963). M. je najtypickejší výraz 



kinetického prejavu medziosobných vzťahov. M. môţe vyjadrovať súlad s afektívnym prizvukovaním 

určitých predstáv, kt. majú vyjadrova al. so skresleninami týchto faktorov. 

Okrem týchto modifikácií m. však môţu existovať iné jej deformácie, kt. nemajú zreteľný vzťah k 

obsahovosti ani citovému prizvukovaniu (od priliehavého grimasovania pri bolesti, úľaku ap., 

vyškierania sa, grimasy pre grimasu, podľa Stuchlíka mimický psitacizmus, po grimasy pri patol. 

psychických stavov, pri kt. ide o poruchu súvislosti, obsahu a prejavu napr. pri schizofrénii, 

epileptických, dementných stavoch, hystérii, u alkoholikov a i.).  

Zníţená m. sa nazýva hypomímia, vyhasnutie m. amímia; zvýšenie m. je hypermímia, neadekvátna 

m. paramímia (napr. pri apraxii, agnozii, afázii, grimasy, tiky, manierovanie). Ak je fyziognómia 

vonkajším obrazom statického usporiadania kostrového a svalového podkladu splanchnokránia, je 

m. vonkajším prejavom pohybu týchto tvárových zloţiek v krátkom časovom úseku; m. je výsledkom 

kontrakcie tvárových svalov a kontrakčnej súhry iných svalových skupín od gestikulácie aţ po 

generálne kŕčové deformácie (Stuchlík, 1963). 

Kwint (1931) vyvinul vývojový test, fyziognomické testy s 26 obrázkami motoriky tváre pre vývojovú 

dg. 4 – 6-r. 

mimikri – [g. mimos napodobovať] adaptácia s cieľom preţitia, pri kt. sa organizmus snaţí 

napodobovať iné organizmy al. neţivé predmety, napr. farebným prispôsobením sa okoliu na 

ochranu proti nepriateľom. 

Mimosaceae – citlivkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, stromov, krov, polokrov a bylín. 

Striedavé listy sú perovito zloţené, prilístky často premenené na tŕne a čepeľ redukovaná, preto 

fotosyntetickú činnosť preberá čepeľovitá listová stopka (fylódium). Drobné pravidelné a 

obojpohlavné kvety sú štvorpočetné al. päťpočetné, obyčajne so zaniknutou korunou. Kvety tvoria 

hlávky al. klasy. Plodom je struk al. rámikový pastruk. Rastú takmer výlučne v trópoch a subtrópoch 

(40 rodov, 2000 druhov). Najväčším rodom je akácia (Acacia, 700 – 800 druhov). Akácia senegalská 

(Acacia senegal) poskytuje najlepšiu arabskú gumu a akácia katechová (Acacia catechu) z dreva 

trieslovinu – katechu. Druhým najväčším rodom je citlivka (Mimosa, 450 – 500 druhov). Citlivka 

obyčajná (Mimosa pudica) sa vyznačuje seizmonastickými pohybmi listov. 

mimóza – citlivka obyčajná, Mimosa pudica; →Mimosaceae. 

mimozín – syn. leucenín; leucenol; kys. -amino-3-hydroxy-4-oxo-1(4H)pyridínpropánová, C8H10N2O4, 

Mr 198,18; prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina hojná najmä v semenách a listoch druhov 

Mimosa a Leucena.  

min. – skr. minimum, minimálny. 

Minacalm
®
 (Tobishi) – myorelaxans; →tolperizón. 

Minacide
®
 – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →promekarb. 

Mina D2
®
 – vitamín D2. 

Minalfene
®
 (Bouchara) – antiflogistikum, analgetikum; →alminoprofén. 

Minaphil
®
 – bronchodilatans; →aminofylín. 

Minaprine
®
 – psychotropikum; →minaprín. 

Mincard
®
 (Searle) – diuretikum; →aminometradín. 

Mindiab
®
 (Farmitalia) – perorálne antidiabetikum; →glipizid. 

Minedil
®
 (Formenti) – vazodilatans; kys. homonikotínová. 

Minelcin
®
 – anticholínergikum; →benzilóniumbromid. 



Minelsin
®
 – anticholínergikum; →benzilóniumbromid. 

minerálna modrá – ferokyanid ţelezitý, Fe4[Fe(CN6]3. 

minerale, is, n. – [l. aes minerale nerast] minerál, nerastná látka. 

minerálna zelená – zásaditý octan meďnatý. 

mineralisatio, onis, f. – [l. aes minerale nerast] →mineralizácia. 

mineralizácia – úplné al. čiastočné rozrušenie molekuly org. látky, pri kt. sa niekt. al. všetky jej prvky 

prevádzajú na jednotlivé anorg. zlúč. 

minerálne vody – vody obsahujúce v 1 kg > 1 g rozp. anorg. látok al. plynov; →voda. 

minerálny olej – 1. parafínový olej; 2. petrolej (zmes uhľovodíkov počnúc C2H6, najmä parafínov, 

cykloparafínov a cyklických aromatických uhľovodíkov s malým mnoţstvom benzénových 

uhľovodíkov, síry a oxygenovaných zlúč.). 

mineralógia – odvetvie geológie, kt. skúma podmienky vzniku a vlastnosti →minerálov.  

Všeobecná mineralógia sa zaoberá morfológiou, štrukúrnymi, fyz. a chem. vlastnosťami minerálov. 

Sleduje procesy a podmienky vzniku a premeny minerálov a minerálových asociácií (genetická m.).  

Systematická mineralógia opisuje minerály a triedi ich do skupín podľa kryštalografických 

vlastností a chem. zloţenia. Na hranici m., fyziky a chémie sa špecializovala kryštalografia.  

Experimentálna mineralógia modeluje prírodné procesy a úzko súvisí s umelou výrobou minerálov 

(drahokamov, polovodičov); aplikovaná m. sa zameriava na priemyselné vyuţitie minerálov, ťaţbu, 

vyhľadávanie loţísk atď.  

Vlastnosti minerálov opisoval uţ Aristoteles, Theofrastos, Plínius Starší a i. V stredoveku sa 

poznatky o mineráloch rozvíjali najmä v súvislosti s hutníctvom, lekárstvom a alchýmiou (Albertus 

Magnus, 13. sotr.). Rozlíšenie minerálov a hornín zaviedol G. Agricola (1550), kt. vypracoval 

podrobnú fyz. charakteristiku mnohých minerálov. Pojem m. pochádza od B. Caesia (1636). 

Predmetom m. boli spočiatku geometrické a optické vlastnosti kryštálov (R. J. Hauy, 1784), na 

morfológiu minerálov sa zameral A. G. Werner a spol., na význam chem. zloţenia upozornil M. V. 

Lomonosov. V 19. stor. sa od m. odčlenila kryštalografia a kryštalochémia. Pre rozvoj m. mal veľký 

význam Mendelejevov periodický zákon a Gibbsovo pravidlo fáz. Pozornosť sa zamerala na 

problematiku izomorfizmu a paragenézy (V. M. Goldschmidt, A. J. Fersman). Pouţitie nových metód 

(napr. rtg analýza), štúdium kryštalizácie pri vysokých teplotách, podmienok rovnováhy sústav, 

koloidov atď pomáha objasniť prírodné procesy tvorby minerálov, čo sa uplatňuje v praxi pri skúmaní 

a hľadaní nerastných loţísk. 

mineralokortikoidy – steroidy produkované kôrou nadobličiek s prevaţne mineralokorti-koidným 

účinkom. Patrí sem aldosterón, kortexón (11-deoxykortikosterón) a kortexolón (11-deoxykortizón); 

por. glukokortikoidy. M. zvyšujú reabsorpciu Na
+
 v distálnom tubule a sekréciu K

+
 (tieto procesy nie 

sú navzájom závislé); pri hypermineralokorticizme al. po dlohodobom prívode m. sa dostavuje 

únikový fenomén (escape phenomenon), kt. charakterizuje zníţená proximálna reabsorpcia, mierna 

metabolická alkalóza a hypokaliémia. Tvorbu a výdaj m. regulujú: 1. aktivita systému renín-

angiotenín-aldosterón; 2. ACTH (v menšej miere); 3. zvýšená tvorba angiotenzínu následkom 

hyperkaliémie. M. sa pouţívajú na substitúciu ich deficitu pri prim. insuficiencii kôry nadobličiek al. 

kongenitálnom adrenogenitálnom sy. vo forme aldosterónu, deoxykortikosterónacetátu (DOCA) 

a 9-fluorkortizolu; →kortikoterapia. 

Hypermineralokorticizmus – je stav podmienený nadprodukciou m. Patrí sem prim. (→Connov 

sy.; →syndrómy) a sek. →hyperaldosteronizmus, ako aj stavy s hypersekréciou iných steroidov ako 

aldosterón s mineralokortikoidovou aktivitou, a to stavy s nadprodukciou 11-deoxykortikosterónu 



(DOC) a sy. zjavného nadbytku mineralokortikoidov. Ich spoločným menovateľom je artériová 

hypertenzia, príp. s hypokaliémiou a nízkymi hodnotami plazmatickej aktivity renínu, ako aj 

aldosterónu v plazme a moči. 

Nadprodukcia DOC môţe vzniknúť v nádore kôry nadobličiek, ako aj pri deficite 17- al. 11-

hydroxylázy. 

Nádor kôry nadobličiek produkujúci DOC je zriedkavý. Dg. potvrdzuje nález zvýšených hodnôt DOC 

a zníţených hodnôt 18-hydroxykortikosterónu a aldosterónu. Th. je chir. (odstránenie nádorom 

postihnutej nadobličky). V predoperačnej príprave podáva spironolaktónom v dávke 100 – 300 mg/d 

s cieľom upraviť artériovú hypertenziu a hypokaliémiu. 

Deficit 17-hydroxylázy je zriedkavou formou kongenitálnej hyperplázie kôry nadobličiek 

(→adrenogenitálny sy.; →syndrómy). Okrem artériovej hypertenzie a hypokaliémie sa od puberty 

zjavujú príznaky periférneho hypogonadizmu. Viazne premena pregnenolónu na 17-

hydroxypregnenolón a progesterónu na 17-hydroxyprogesterón. V kôre nadobličiek i v gonádach je 

preto zníţená tvorba androgénov a estrogénov, v kôre nadobličiek zníţená tvorba kortizolu 

a následkom kompenzačnej hypersekrécie ACTH vzniká pred enzýmovým blokom akumulácia m. 

Deficit 11-hydroxylázy sa prejavuje okrem artériovej hypertenzie a hypokaliémie virilizáciou. V kôre 

nadobličiek sa tvorí nadbytok DOC a 18-hydroxy-11-deoxykortikosterón, kt. vyvolávajú hypertenziu 

a potláčajú tvorbu renínu, a tým aj aldosterónu aj v prípade, keď zona glomerulosa nie je postihnutá 

deficitom 11-hydroxylázy. V časti prípadov hypertenzia chýba. 

Dg. obidvoch enzymopatií sa opiera o vyšetrenie karyotypu, anat. pomerov vonkajšieho 

a vnútorného genitálu a steroidov v plazme. Th. je analogická ako pri virilizujúcich formách 

kongenitálnej hyperplázie kôry nadobličiek (→adrenogenitálny sy.; →syndrómy). 

Sy. zdanlivého nadbytku m. je následkom deficitu dehydrogenázy 11-hydroxysteroidov v obličkách 

s nedostatočnou premenou kortizolu na kortizón. Pri vrodenom deficite enzýmu v obličkách vzniká 

nadbytok kortizolu (tzv. renálny hyperkortizolizmus). Keďţe na receptory pre m. sa viaţu okrem 

aldosterónu aj iné m. a kortizol, dôsledkom je nadmerná retencia Na a deplécia K napriek zníţenej 

aktivite systému renín–angiotenzín-aldosterón. Klin. sa prejavuje okrem artériovej hypertenzie, 

hypokaliémie metabolickou alkalózou. Dg. sa potvrdzuje dôkazom zvýšeného pomeru 

tetrahydrokortizol/tetrahydrokortizón v moči. V th.sa osvedčuje kombinácia dexametazónu (0,5 – 1 

mg/d) s diuretikom šetriacim K. 

Získaný deficit enzýmu vzniká pri chron. uţívaní sladkovky hladkoplodej (Radix liquiritiae). 

Glycirhizín, kt. sa v ňom nachádza, inhibuje dehydrogenázu 11-hydroxysteroidov. Klin. obraz sa 

podobá vrodenej forme, po prerušení uţívaní likorice sa upravuje. 

minerálna biela – duhydrát síranu vápenatého, sadra. 

minerálna oranžová – tetroxid olova, mínium; →olovo. 

minerálna červená – tetroxid olova, mínium; →olovo. 

minerálny vosk – purifikovaný ozokerit, syn. cerín, cerezín, cerozín; zmes uhľovodíkov komplexného 

zloţenia purifikovaná koncentrovanou H2SO4 a filtrovaná, pouţíva sa ako náhrada včelieho vosku. 

minerály – [l. minera ruda] 1. nerasty, fyz. a chem. rovnorodé súčasti zemskej kôry, kt. sa vyznačuje 

určitým chem. zloţením; 2. anorg. látky. M. majú tuhé al. kvapalné skupenstvo. Podľa chem. 

zloţenia sa delia na prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy a hydroxidy, dusičnany, uhličitany, boráty, 

sírany, chromáty, fosfáty, kremičitany; patria sem aj látky org. pôvodu, napr. uhlie. Z > 3000 

známych m. patrí k horninotvorným m. len asi 200. Z nich najvýznamnejšie sú: kremeň, ţivce, sľuda, 



pyroxény, amfiboly a olivín. V prírode m. vznikajú prim. z magmy, sek. pri procesoch zvetrávania a 

metamorfózy hornín. Štúdiom podmienok vzniku m. sa zaoberá →minerológia.  

Minetoin
®
 – antiepileptikum; →fenytoín. 

Minicid
®
 – antacídum; dihydroxyalumíniumkarbonát. 

Minidiab
®
 (Erba) – perorálne antidiabetikum; →glipizid. 

Minihep
®
 (Leo Pharm.) – antikoagulans; →heparín. 

miniheparinisatio, onis, f. – [l. minus menej + heparinum heparín] miniheparinizácia, podávanie 

malých dávok →heparínu. 

Miniluteolas
®
 (Serono) – progestagén; →lynestrenol. 

Minilyn
®
 (Organon) – progestagén; →lynestrenol. 

minimal brain dysfunction – MBD, [angl. min. dysfunkcia mozgu] všeobecné označenie org. 

poškodenia CNS medzi 6. mes. intrauterinného a 3. – 6. r. postnatálneho ţivota. Jeho príčinou 

môţe byť rôzna: hypoxia (najčastejšie) in utero al. počas pôrodu, infekcia, krvácanie, trauma, 

Kernikterus a fetopatie. Najväčšie riziko MBD je v perinatálnej perióde. Klin. prejavy závisia od 

rozsahu a lokalizácie lézií; môţe ísť o ľahké psychické poruchy, poruchy správania, org. 

psychosyndróm, retardáciu psychomotorického vývoja, poruchy intelektu, retardáciu vývoja reči, 

hyperaktívny sy., infantilné cerebrálne parézy al. epileptické záchvaty. Dg. – dôleţité je včasné 

rozpoznanie MBD sledovaním somatického a motorického vývoja, raných reflexov a psychického 

vývoja. Th. – spočíva v liečebnej telesnej výchove, psychol. a logopedickej starostlivosti v závislosti 

od symptomatológie. 

minimalis, e – [l.] minimálny, najmenší. 

minimatský syndróm →syndrómy. 

minime – [l.] najmenej. 

Minims
®
 (Smith & Nephew) – glukokortikoid; →prednizolón fosfát sodný. 

minimum, i, n. – [l.] najmenšie moţné mnoţstvo, najmenšia dávka. 

Minimum audibile – min. počutie, sluchový prah. 

Bielkovinové minimum – najmenšie mnoţstvo bielkovín dodávané v zmiešanej strave, kt. udrţuje 

dusíkovú rovnováhu; →výživa. 

Minimum cognoscibile – min. vnímania. 

Minimum legibile – min. schopnosť čítať. 

Minimum perceptibile – prah vnímateľnosti, vnemový prah. 

Minimum separabile – 1. rozlišovacia schopnosť sietnice; min. rozostup al. zorný uhol medzi 2 

bodmi, potrebný na to, aby ich oko vnímalo ako rozdielne (uhlová min = 1/60 uhlového stupňa); 3 aţ 

10-krát lepšia je noniová zraková ostrosť, t. j. schopnosť rozlíšiť, či sú dve priamky voči sebe 

odchýlené. Umoţňuje to skutočnosť, ţe sa obidve priamky vnímajú rozdielnymi radmi tyčiniek. 2. 

Najmenšia deliteľná čiastka. 

M. visibile – min. viditeľnosť, rozpoznateľnosť písmen, predmetov. 

minimus, a, um – [l.] najmenší. 

Mini-Pe
®
 (Astra-Syntex) – progestagén; →noretindrón. 

,,Mini-Pill“
 ®

 – progestagén; →noretindrón. 



Miniplanor
®
 (Kodama) – inhibítor xantínoxidázy, antiurolitikum, antiuratikum; →alopurinol. 

Minipress
®
 (Pfizer) – 1-adrenergických receptorov, antihypertenzívum; →prazosín. 

Minirin
®
 (Ferring) – antidiuretikum; →dezmopresín. 

Minitek
®
 – súprava na rýchlu dg. baktérií, zaloţená na voľnom súbore diskov impregnova-ných 

substrátmi.  

Minitran
®
 (3M Riker) – antianginózum; →nitroglycerín. 

mínium – tetroxid, triviálny názov oxidu olovnato-olovičitého; →olovo. 

Minkowskiho-Chauffardov syndróm →syndrómy. 

minnesotský kód – metóda hodnotenia EKG vypracovaná Roseom a Blackburnom. 

Minocin
®
 (Lederle) – antibiotikum; →minocyklín. 

minocyklín – 4,7-bis(dimetylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-oktahydro-3,10,12,12a-tetrahydro-xy-1,11-

idoxo-2-naftacénkarboxamid, C23H27N3O7, Mr 457,49; 

polosyntetické antibiotikum účinné proti stafylokokom 

rezistentným voči tetracyklínu (Minocyn
®
; hydrochlorid C23H28Cl-

N3O7 – Klinomycin
®
, Minocin

®
, Minomycin

®
, Vectrin

®
). 

Minocyklín 

 

Minocyn
®
 (Lederle) – antibiotikum; →minocyklín. 

Minolip
®
 – antihyperlipoproteinemikum; →benzfluorex.  

Minomycin
®
 (Lederle) – antibiotikum; →minocyklín. 

minor, us – [l.] menší.  

minor illness – [angl. minor menší + angl. illness choroba] necharakteristické febrilné ochorenie 

vyvolané vírusom Coxsackie typu B. 

Minorov príznak – [Minor, Lazar Salamonovič, 1855 – 1942, moskovský neurológ] pacient pri 

vstávaní z leţiacej polohy do stojacej zaťaţuje pri ischiadickom sy. zdravú nohu (na rozdiel od 

lumbaga). 

Minorov syndróm →syndrómy. 

Minorov trojuholník – angulárny defekt za anusom utvorený pripojením povrchovej časti vonkajšieho 

zvierača ku kostrči. 

Minorova choroba – [Minor, Lazar Salamonovič, 1855 – 1942, moskovský neurológ; Oppenheim, 

Herrmann, 1858 – 1919, nem. neurológ] →Minorov-Oppenheimov sy. (→syndrómy). 

Minorovo znamenie – [Minor, Lazar Salamonovič, 1855 – 1942, moskovský neurológ] skúška 

autonómneho nervového systému potením: pacientovi sa podá aspirín a horúci nápoj (lipový čaj). 

Pri normálnej reakcii sa zjavia tmavé škvrnky na bielom podklade.  

Minorov-Oppenheimov syndróm →syndrómy. 

Minotova-Murphyho diéta – [Minot, George R., 1885 – 1950, amer. internista pôsobiaci na Harvarde, 

nositeľ Nobelovej ceny spou s W. P. Murphym, *1892 a Georgeom Whipplem za objavy súvisiace 

s diétou th. pernicióznej anémie] th. pernicióznej anémie zaraďovaním surovej pečene al. pečeňových 

extraktov do potravy. 

Minovlar
®
 (Schering) – progestagén; →noretindrón. 



minoxidil – 6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidínamín 3-oxid; 6-piperidino-2,4-diaminopyrimidín 3-oxid, PDP, 

C9H15N5O, Mr 209,25; antihypertenzívum, periférne vazodilatans, prostriedok 

proti alopecii.  

Minoxidil 

 

 

M. je priamo pôsobiaci, orálne účinný vazodilatátor, kt. zniţuje systolický 

i diastolický TK zníţením periférneho cievneho odporu, najmä arteriolárneho. Tým sa aktivujú 

kompenzačné mechanizmy (sympatoadrenálny, systém renín–angiotenzín–aldosterón), zvyšuje sa 

plazmatická aktivita renínu, vzniká tachykardia a retencia tekutín. Preto treba pred th. m. podávať -

blokátory a diuretiká. M. neinterferuje s vazomotorickými reflexami a nevyvoláva ortostatické 

ťaţkosti.  

Po podaní p. o. sa z GIT resorbuje 90 %, max. hodnoty v plazme sa dosahujú v 1. h po podaní. 

Priemerný biol. t0,5 je 4,2 h. Asi 90 % sa metabolizuje na rôzne metabolity vrátane konjugácie na 

glukuronidy. Metabolity sú menej aktívne a vylučujú sa obličkami. V prípade predávkovania moţno 

m. odstrániť hemodialýzou. Pokles TK nekoreluje s plazmatickou koncentráciou m.  Pokles TK 

nastáva ~ 2 – 4 h po podaní m. p. os a pozvoľna klesá rýchlosťou ~ 30 %/d. Celkove trvá účinok 

jednej dávky ~ 75 h. Čas potrebný na dosiahnutie max. účinku na TK je nepriamo úmerný dávke. Po 

podaní 10 mg/d je to ~ 7 d, pri dávke 20 mg/d 5 d, pri dávke 40 mg/d 3 d. 

Indikácie – ťaţká symptomatická hpertenzia, kde podanie inch antihypertenzív nezníţilo dostatočne 

TK. Nevyhnutné sú dostatočné dávky -blokátorov a diuretík, aby sa zabránilo tachykardii a retencii 

tekutín. 

Kontraindikácie – feochromocytóm, akút. infarkt myokardu; bezpečnosť v gravidite sa nedo-kázala. 

Nežiaduce účinky – reverzibilné edémy, zhoršenie angina pectoris i srdcovej slabosti so zhoršením 

diastolického plnenia a zníţením srdcového vývrhu. Perikardový výpotom s tamponádou (3 %), 

najmä pri poruche obličkových funkcií. Príliš rýchle zniţovanie TK môţe vyvolať synkopu, cievnu 

mozgovú príhodu, infarkt myokardu a ischémiu zmyslových orgánov (strata zraku, sluchu). U 

pacientov so stenózou tepien môţu vzniknúť v poststenotickom úseku ťaţké ischemické prejavy. Na 

prevenciu retencie tekutín treba podáva slučkové diuretiká. Pri dlhodobom podávaní môţe vzniknúť 

hypertrichóza (po 3 – 6 týţd.). Zriedka vzniká nauzea, vracanie, trombocytopénia, leukopénia a 

zvýšená citlivosť prsníkov. Na EKG sa môţu invertovať vlny T. 

Interakcie – pred th. m. treba prerušiť podávanie guanetidínu vzhľadom na moţné ortostatické 

ťaţkosti. 

Dávkovanie – začiatočná dávka je u dospelých a detí > 12 r. je 5 mg/d, udrţovacia 10 – 40 mg/d. 

Prípravy – U 10,858
®
, Alopexil

®
, Loniten

®
, Lonolox

®
, Minoximen

®
, Prexidil

®
, Regaine

®
, Rogaine

®
, 

Tricoxidil
®
. 

Minoximen
®
 (Menarini) – antihypertenzívum, prostriedok proti alopecii; →minoxidil. 

Minozinan
®
 –analgetikum; →metotrimeprazín. 

Minprog
®
 (Upjohn) – vazodilatans; →prostaglandín E1. 

Minprostin E2
®
 (Upjohn) – oxytocikum, abortifaciens; →prostaglandín E2. 

Mint
®
 – sušené listy mäty (Mentha spicata). 

Mintacol
®
 – inhibítor cholínesterázy; →paraoxón. 



Mintec
®
 (SKF) – karminatívum; fefermintový olej. 

Mintezol
®
 (Merck & Co.) – anthelmintikum; →tiabendazol. 

Mintic
®
 (Ayerst) – anthelmintikum; →metyridín. 

Minulet
®
 (Wyeth) – progestagén; →gestodén. 

Minuric
®
 – urikozurikum; →benznbromarón. 

Minus
®
 (Federal) – anorektikum; →fendimetrazín. 

minus – [l. stredný rod z minor menší] menej. 

mínusdekompenzácia – [l. minus menej + l. decompensatio zlyhanie] klin. označenie zlyhania obehu 

vyvolaného hypovolémiou; vyskytuje sa napr. v hypovolemickom šoku; op. plusdekompenzácia 

(→hyperkinetikcá cirkulácia).  

minusdystrofia – [l. minus menej + dystrophia porucha výţivy] dystrofia s úbytkom telesnej 

hmotnosti. 

Minusin
®
 (Doetsch, Grether) – anorektikum; →norpseudoefedrín. 

minúta – [l. minutum z l. pars minúta prima prvá malá časť] skr. min, 1/60 h; vedľajšia jednotka času 

v sústave SI. 

minútová ventilácia – MV, mnoţstvo vzduchu vymenené v pľúcach v priebehu 1 min pokojného 

dýchania (ventilácia). Je násobkom dychového objemju (asi 500 ml) a frekvencie dýchania (asi 12 – 

14/min). Moţno ju stanoviť pri spirografickom vyšetrení. 

Maximálna minútová ventilácia – MMV, je ventilácia za 1 min pri maximálnej snahe pacienta 

o hlboké, rýchle dýchanie. Zisťuje sa pri spirografii. Ráta sa pomer k minútovej ventilácii. 

Nevyšetruje sa počas celej minúty, ale len napr. 20 s a doratúva sa na celú minútu (pri popkojnej 

hyperventilácii by hrozila respiračná alkalóza s tetániou). 

minútový srdcový vývrh – MSV, objem krvi, kt. srdce, resp. ľavá srdcová komora prečerpá za jednu 

minútu; beţne asi 5 l. 

minutum, i, n. – [l.] minúta, sekunda. 

Minzil
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →chlorotiazid. 

Minzolum
®
 (Sharp & Dohme) – anthelmintikum; →tiabendazol. 

Mioblock
®
 (Sankyo) –myorelaxans; →pankuróniumbromid. 

Miocaina
®
 – expektorans; →gvajfenezín. 

Miocamycin
®
 (Meiji) – antibiotikum; →miokamycín. 

Miocard
®
 (Millot-Roux) – antiarytmikum, antianginózum; →amiodarón. 

miocén – [g. meion menej + g. kainos nový] spodné oddelenie neogénu, kt. r. 1833 vymedzil  Ch. 

Lyell. Trval 15 mil. r. Delí sa na eger, egenburg, otnang, karpat, báden a sarmat. Miocénne 

sedimenty (prevaţne piesky a íly) pokrývajú značná časť nášho územia. 

Miodar
®
 – myorelaxans; →feniramidol. 

Miodaron
®
 (Alcon) – antiarytmikum; →amiodarón. 

Miochol
®
 (Cooper) – cholínergikum; →acetylcholínchlorid. 



miokamycín – syn. ponzinomycín; leukomycín V 3
B
,9-diacetát 3,4

B
-dipropanoát, C45H71-NO17,  Mr 

898,08; makrolidové antibiotikum, derivát 

midekamycínu A1 (Miocamycin
®
). 

Miokamycín 

 

 

 

 

Miokon Sodium
®
 – (Mallickrodt) – rtg kontrastná látka; →diprotrizoát sodný. 

Miolaxene
®
 (Lepetit) – myorelaxans; →metokarbamol. 

Miolene
®
 (Lusofarmaco) – tokolytikum; →ritodrín. 

Miolisodal
®
 – myorelaxans; →karizoprolol. 

Mional
®
 (Eisai) – myorelaxans; →eperizón. 

Miopropan
®
 (Bernabo) – antispazmodikum; →trimebutín. 

Mioril
®
 – antibiotikum; →karindacilín. 

Mio-Sed
®
 – anxiolytikum, myorelaxans; →chlórmezanón. 

miosis, is, f. – [g. meiosis zmenšenie] →mióza. 

Miostat
®
 (Alcon) – cholínergikum, miotikum; →karbachol. 

Mioticol
®
 – oftalmologické cholínergikum; →diizopropylparaoxón. 

miotiká – látky vyvolávajúce →miózu. M. vyvolávajú podráţdenie m. sphincter pupillae (napr. 

fyzostigmín, histamín, karbachol, morfín, pilokarpín, prostigmín); pouţívajú sa najmä pri 

→glaukóme. 

Miotisal A
®
 – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →paraoxón. 

Miotolon
®
 (Daiichi) – anticholesterolemikum; →furazabol. 

Mioton
®
 (Pharmakhim) – miestne analgetikum; →kapsaicín. 

mióza – [miosis] stenokória, zúţenie zreníc < 2 mm; vzniká pri zvýšenej intenzite svetla (slnko, silné 

ţiarovky) a je ochrannou reakciou oka. Sprostredkúva ju kontrakcia hladkého svalu v dúhovke (iris) 

v dôsledku pôsobenia parasympatikového nervového systému. Okrem pôsobenia svetla vyvolávajú 

miozu látky zosilňujúce pôsobenie parasympatika (morfín), niekt. sa pouţívajú v th. glaukómu, 

pretoţe mióza zniţuje vnútoroočný tlak (miotiká); →zrenica; op. mydriáza. 

MIP – skr. angl. macrophage inflammatory protein makrofágový zápalový proteín, skupina 

chemokínov.  

mipafox – N,N
,
-bis(1-metyletyl)fosforodiamid fluorid; bis(izopropylamino)fluorofosfínoxid, 

C6H16FN2OP, Mr 182,20; inhibítor cholínesterázy, insekticídum (Isopestox
®
, Pestox XV

®
). 

 
  (CH3)2CHCN  O 
         \  
           P – F 
                       / 
  (CH3)2CHNH   Mipafox 

Mipax
®
 – repelent hmyzu; →dimetylftalát. 



mirabilis, e – [l. mirari diviť sa] podivohodný, obdivuhodný. 

mirabilis, e – [l. mirari diviť sa] podivuhodný, obdivuhodný. 

mirabilit – Glauberova soľ, dekahydrát síranu sodného Na2SO4.10 H2O, minerál soľných loţísk. 

Pouţíva sa vo farbiarstve, lekárstve a sklárstve; →síra. 

Miracil D
®
 – anthelmintikum účinné proti schistozomiáze; →lukantónhydrochlorid. 

Miracol
®
 – anthelmintikum účinné proti schistozomiáze; →lukantónhydrochlorid. 

Miradol
®
 (Mitsui) – antidepresívum, antipsychotikum; →sulpirid. 

Miradon
®
 (Schering) – antikoagulans; →anizíndión. 

mirakulín – proteín modifikujúci chuť, zásaditý glyko-proteín Mr 44 000, získaný z plodov 

juhoafrického kra Synsepalum dulcificum (Schum.) Daniell, Sapotaceae [syn. Richardella dulcifera 

(Schum. and Thonn) Baehni]. 

Miral
®
 (Ciba-Geigy) – inhibítor cholínesterázy, nematocídum; →isazofos. 

Miralin
®
 (Miralin) – umelé sladidlo; →mirakulín. 

Miranax
®
 (Astra-Syntex) – antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum; →naproxén. 

Mirapront
®
 (Mack. Illert.) – anorektikum; →fentermín. 

Mirbanil
®
 (Boehringer, Ing.) – insekticídum; →sulprofos. 

Mircol
®
 (Pharmuka) – antihistaminikum; →mechitazín. 

mirestrol – miroestrol, účinný rastlinný estrogén z hľúz rastliny Pueraria mirifica, rastúcej v Thajsku. 

Hľuzy sa pouţívajú v ľudovom liečiteľstve ako omladzovací a perorálny antikoncepčný prostriedok. 

Miretilan
®
 (Sandoz) – antihypertenzívum; →endralazín. 

mirex – 1,1a,2,2,3,3a,4,5,5a,5b,6-dodekachlóroktahydro-1,3,4-meteno-1H-cyklobuta[cd]pentalén, 

hexachlórpentadiénový dimér, C10Cl12, Mr 545,59; insekticídum, hasiaci 

prostriedok na plasty, gumu, farbivá, papier, elekt. materiál (ENT 25719
®
, 

Dechlorane
®
). 

Mirex 

 

 

Mirfat
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid. 

Mirchampov príznak – príznak parotitídy: keď natrieme jazyk octom, vyvoláme zosilnené a bolestivé 

slinenie. 

Miridacin
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid. 

Mirion
®
 – antiseptikum; →meténamíntetrajód. 

Mirizziho syndróm – [Mirizzi, Pablo L., *1893, argent. chirurg] morbus Mirizzi, stenosis ductus 

hepatici; →syndrómy. 

Mirlon
®
 – nylon. 

Mirmorfalil
®
 – antagonista narkotík; →nalorfín. 

Mironenkov-Heinrischsdorfov príznak →príznaky. 

Mirontin
®
 (Parke, Davis) – antikonvulzívum; →fensuximid.  



miroprofén – kys. 4-imidazo[1,2-a]pyridinyl-2-yl--metylbenzénoctová, C16H14N2O2, Mr 266,30; 

antiflogistikum, analgetikum (Y-9213
®
, Antopen

®
). 

Mirsol
®
 (Permamed) antitusikum; →zipeprol. 

mirtazapín – antidepresívum, tymoleptikum, psychofarmakum; Antagonizuje 2-adrenergické 

autoreceptory a heteroreceptory a blokuje 5-HT2 a 5-HT3 receptory. Tým zvyšuje výdaj 

noradrenalínu a sérotonínu sprostredkovaný 5HT(1A). Tento dvojitý účinok podmieňuje rýchly 

nástup účinku. Za metabolizmus v pečeni zodpovedajú izoenzýmy CYP P450 (najmä CYP1A2, 

CYP2D6 a CYP3A4 Pri podaní raz/d sa rovnováţna koncentrcia v plazme dosahuje za 4 d (u 

starších za 6 d). K najčastejším neţiaducim účinkom patrí sucho v ústach, sedácia, zvýšená chuť do 

jedenia a prírastok hmotnosti. Na ropzdiel od selektívnych inhibítorov spätného vychytávania 

sérotonínu (SSRI) nemá účinok na sexuálne funkcie. Pri veľkých depresiách je jeho účinok 

porovnateľný s amitriptylínom, klomipramínom, doxpeínom, fluoxetínom, paroxetínom, citalopramom 

a venlafaxínom. Osvedčuje sa aj pri deprersii spojenej s úzkosťou a poruchami spánku. Moţno ho 

pouţívať aj dlhodobo (Remeron
®
). 

Mirvan A
®
 (Cont. Pharma) – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; →alklofenak. 

mis/o- – prvá časť zloţených slov z g.mísún nenávidieť. 

misandria, ae, f. – [mis- + g. ané-andros muţ + -ia] mizandria, nenávisť, odpor k muţom. 

misanthropia, ae, f. – [miso- + g. anthrópos človek] mizantropia, ostýchavosť, plachosť, niekedy aj 

chorobná nenávisť k ľuďom. 

misce! – [l. miscere miešať] zmiešaj! 

miser, era, erum – [l.] úbohý, nešťastný; chorý. 

miserabilis, e – [l. misereri oplakávať] poľutovaniahodný. 

miserere – [l. imperat. od misereri oplakávať] zmiluj sa (nado mnou); označenie pre vracanie črevného 

obsahu pri nepriechodnosti čriev (ileu). 

miseria, ae, f. – [l. miser biedny] bieda, utrpenie. 

miso – fermentovaná zmes sóje s jačmeňom al. ryţou. 

misogamia, ae, f. – [miso- + g. gamos sobáš] mizogamia, odpor, nechuť k sobášu. 

misogýnia, ae, f. – [miso- + g. gýné ţena] mizogýnia, nenávisť, odpor k ţenám. 

misoneismus, i, m. – [miso- + g. gamos sobáš] mizoneizmus, odpor k novým myšlienkam. 

misopaedia, ae, f. – [mis- + g. pais-paidos dieťa] mizopédia, nenávisť, odpor k deťom. 

misoprostol – mizoprostol. 

Mistabron
®
 (UCB) – mukolytikum, uroprotektívum pri chemoterapii nádorov; →mesna. 

Mistabronco
®
 (UCB) – mukolytikum, uroprotektívum pri chemoterapii nádorov; →mesna. 

Mistarel
®
 – sympatikomimetikum, bronchodilatans, →izoproterenol. 

Mistral
®
 (M & B) – systémové fungicídum; →fenpropimorf. 

Misulban
®
 (Techni-Pharma) – antineoplastikum; →busulfán. 

Misulvan
®
 –antidepresívum, antipsychotikum; →sulpirid. 

Mitaban
®
 (Upjohn) – akaricídum, insekticídum; →amitraz. 

Motac
®
 (Boots) – akaricídum, insekticídum; →amitraz. 



Mitanoline
®
 (Toyo P/harmar) – anticholínergikum, antiparkinsonikum; →pridinol. 

Mitarson
®
 (Asta) – antineoplastikum; →defosfamid. 

mitella, ae, f. – [l. mitra páska] páska, šatka., stuţka z trojcípej šatky na ruku. 

Mithracin
®
 (Pfizer) – antibiotikum; →plikamycín. 

Mithramycin
®
 – antineoplastikum; →plikamycín. 

mithridatismus, i, m. – [podľa kráľa Mithridata] mitridatizmus, chorobný návyk na jedy, tolerancia 

jedov, pouţívanie stále väčšieho mnoţstva jedovatých látok. 

Mitchellova choroba – [Mitchell, Sials Weir, 1829 – 1914, amer. neurológ] erytromelalgia. 

Mitchellova operácia – [Mitchell, Charles L., *1901, amer. ortopéd] →operácie. 

Mitecherlichov test – dôkaz fosforu v ţalúdku; →testy. 

Mitigal
®
 – skabicídum, antipruriginózum; →mesulfén. 

Mitigan
®
 (Maktheshim Agan) – akaricídum; →dikofol. 

mitigatio, onis. f. – [l. mitigare zmierňovať] mitigácia, zmiernenie, zjemnenie, zoslabenie. 

mitigatus, a, um – [l. mitigare zmierňovať] mitigovaný, zmiernený, zoslabený, otupený. 

mitis, e – [l.] mierny. Mite – mierne. 

Mitis Green
®
 – insekticídum; acetoarzenid meďnatý. 

mitobronitol – 1,6-dibróm-1,6-dideoxy-D-manitol; 1,6-dideoxy-1,6-dibróm-D-manitol; dibrómmanitol, 

skr. DBM, C6H12Br2O4, Mr 308,00; cytostatikum, alkylačný derivát alkoholických cukrov, pripravený r. 

1964.  
         CH2Br 
           
    HOCH 
           
    HOCH 
           
       HCOH 
           
       HCOH 
            
         CH2Br           Mitobronitol 

M. je stabilnejší ako väčšina alkylačných látok. Aj jeho mechanizmus účinku je pp. odlišný. Po 

prieniku do bunky podlieha hydrolytickému rozkladu za vzniku kys. hydrobrómovej. Tá mení 

intraceulárne pH, čo môţe ovplyvniť aj biosyntézu nukleových kys. Z GIT sa rýchlo vstrebáva, max. 

plazmatickú koncentráciu dosahuje za 1 – 2 h. Vylučovanie je pomalé pre pevnú väzbu na 

bielkoviny, a to ţlčou. V tenkom čreve sa spätne resorbuje, takţe po 3 d sa dostavuje druhé 

maximum koncentrácie v plazme. 

Indikácie – chron. myeloidná leukémia, polycythaemia vera. 

Kontraindikácie – hemoragická diatéza, súčasné podávanie iných cytostatík, oţarovanie, 

*trombocytopénia po predchádzajkúcej cytostatickej th. 

Nežiaduce účinky – aplázia kostnej drene, trombocytopénia, anémia, poruchy GIT, alergické koţné 

reakcie, alopecia, poruchy menštruácie aţ amenorea. 

Dávkovanie – 250 mg/d, výnimočne 500 mg/d za kontroly KO. Počet leukocytov klesá často pred 

prerušením th., preto treba prejsť na udrţovaciu dávku je 250 – 500 mg/ týţd. skôr ako nastane 

úprava počtu leukocytov. 



Prípravok – Myebrol
®
, Myelobromol

®
. 

Mitocin-C
®
 (Bristol) – antineoplastikum; →mitomycíny. 

Mitocor
®
 (Zambon) – ubichinón (50) . 

mitogenes, es – [g. mitos vlákno + g. gignesthai vznikať] mitogénny, vyvolávajúci mitózu. 

mitoguazón – 2,2,-(1-metyl-1,2-etándiylidén)bis[hydrazínkarboximidamid]; pyruvátaldehyd 

bis(amidinohydrazón), C5H12N8, Mr 184,21; antineoplastikum účinné proti myelogénnej leukémii 

(dihydrochlorid C5H14Cl2N8 – NSC-32946
®
, Methyl-GAG

®
). 

 
              NH 
               
   CH3 – C – N – NH – C – NH2 
                 
    HC = N – NH – C – NH2 
    
                NH   Mitoguazón 

mitochinóny – syn. →ubichinóny. 

mitochondria, ae, f. – [g. mitos vlákno + g. chondros zrnko] zastar. názov chondriozóm, subcelulárna 

štruktúra, bunková organela, obsahuje oxidačné enzýmy a predstavuje energetickú základňu bunky.  

M. sú útvary ohraničené voči hyaloplazme membránou. Majú cylindrický tvar a rozmery 0,5 × 1,5 m 

(sú na hranici viditeľnosti vo svetelnom mikroskope), dajú sa znázorniť farbením Janusovou zelenou 

B. M. svalových buniek sa nazývajú sarkozómy.  

Počet m. v bunkách kolíše; v spermiu sa nachádza 20 – 24 m., kým v tele prvoka Chaos chaos aţ 

500 000, priemerne 1000 – 2000); zaberajú ~ 22 % objemu bunky. Pri diferenciálnej centrifugácii 

homogenátov buniek sedimentujú pri 10 000 g za 10 – 15 min, ich sedimentačné vlastnosti sú teda 

medzi vlastnosťami jadrovej a mikrozómovej frakcie. M. sa dajú izolovať v hypertonickom akl. 

izotonickom rozt. neelektrolytov, ako je manitol al. sacharóza. 

M. sa skladajú z dvoch koncentrických membrán, hrubých 5 – 7 nm, vonkajšej a vnútornej 

membrány, kt. sú od seba oddelené medzimembránovým priestorom (tzv. vonkajší matrix). Tieto 

dve membrány sa líšia submikroskopickou štruktúrou, biogenézou a funkciou.  

Vonkajšia membrána sa svojím zloţením podobá membránam endoplazmatického retikula, 

obsahuje 50 % lipidov a veľa transportného proteínu, porínu, kt. sa podieľa na stavbe kanálov v 

lipidovej dvojvrstve schopnej prepúšťať aj relat. veľké molekuly (Mr 10 000). Jej hustota je 1,1 g/cm
3
. 

Vysoký je obsah fosfolipidov (hmotnostný pomer fosfolipidov k proteínom je ~ 0,82). Po extrakcii 90 

% fosfolipidov acetónom ostáva vnútorná membrána intaktná, kým vonkajšia membrána sa rozruší. 

Lipidová frakcia obsahuje nízku koncentráciu kardiolipínu, vysokú koncentráciu fosfoinozitolu a 

cholesterolu, neobsahuje však ubichinón. Vonkajšia membrána sa dá odstrániť osmotickou 

ruptúrou. Markermi vonkajšej membrány sú monoaminooxidáza (EC 1.4.3.4), NADH-

dehydrogenáza (EC 1.6.99.3), známa aj ako cytochróm c-re-duktáza al. NAD-cytochróm b5-

reduktáza, enzým necitlivý voči rotenónu, amytalu a antimycínu A, podobný NADH-cytochróm b5-

reduktáze mikrozómov). Okrem toho sa vo vonkajšej membráne nachádza kynurenín 3-

monoxygenáza (EC 1.14.13.9), ATP-dependentná acyl-CoA syntetáza (EC 6.2.1.3), 

glycerofosfátacyltransferáza (EC 2.3.1.15), acylglycerofosfátacyltransferáza (EC 2.3.1.51 al. EC 

2.3.1.52), lyzolecitínacyltransferáza (EC 2.3.1.23), cholínfosfotransferáza (EC 2.7.8.2), 

fosfatidfosfatáza (EC 3.1.3.4), fosfolipáza A2 (EC 3.1.1.4), nukleozidfosfátkináza (EC 2.7.4.6) a 

elongačný systém karboxylových kys. (C14, 16). Nachádzajú sa tu aj mnohé enzýmy metabolizmu 

fosfolipidov.  



Medzimembránový priestor je v dôsledku priepustnosti vonkajšej membrány pre malé molekuly 

svojím zloţením blízky cytosolu. Jej typickou zloţkou je adenylátcykláza (EC 2.7.4.3), 

nukleoxidfosfátkináza (EC 2.7.4.6) a kreatínkináza (v myokarde, EC 2.7.3.2). 

Vnútorná membrána ohraničuje tzv. matrix mitochondrialis. Jej hustota je 1,2 g/cm
3
. Neutrálne látky 

(sacharidy) s Mr < 150 prechádzajú voľne, pasáţ ostatných látok je však regulovaná. Vnútorná 

membrána obsahuje aţ 80 % proteínov a z lipidov sú bohato zastúpené kardiolipíny; fosfolipidov je 

pomerne málo (hmotnostný pomer fosfolipidov k proteínom je ~ 0,27). Vnútorná membrána je 

skutočnou bariérou, neprepúšťa ani malé molekuly s výnimkou H2O, CO2 a NH3. Jej typickými 

zloţkami sú cytochrómy (b, c, c1, a, a3) a enzýmy sukcinátdehydrogenáza (EC 1.3.99.1), NADH-

dehydrogenáza (EC 1.6.99.3), enzýmový aparát oxidačnej fosfo-rylácie, ATPáza (EC 3.6,1,8), 3-

-aminolevulinátsyntáza 

(EC 2.3.1.37), karnitínpalmitoyltransferáza (EC 2.3.1. 21), systém elongácie karboxylových kys. 

(C10), NAD(P)
+
- transhydogenáza (EC 1.6.1.1), cholíndehydrogenáza (EC 1.1.99.1), NADH-

ubichinónoxidoreduktáza, ako aj viaceré špecifické transportné proteíny. 

Matrix (stróma) m. pozostáva z 50 % proteínov, kt. kaţdá utvára akési retikulum. Vnútorná 

membrána utvára duplikatúry, kt. čnejú do vnútra matrixu vo forme cristae mitochondrialies. Niekedy 

majú tvar tubulov. V matrixe sa nachádzajú všetky enzýmy Krebsovho cyklu s výnimkou 

sukcinátdehydrogenázy, ďalej glutamátdehydrogenáza (EC 1.4.1.3), pyruvátkarboxy-láza (EC 

6.4.1.1), aspartátaminotransferáza (EC 2.6.1.1), karbamoylfosfátsyntetáza (EC 6.3.4. 16), utilizujúca 

amoniak a zúčastňujúca sa na ureosyntéze (na rozdiel od cytozolového enzýmu, kt. utilizuje 

glutamín týka sa syntézy pyrimidínov), ornitínkarbamoyltransferáza (EC 2.1:3.3), GTP- a ATP-

dependentné acylCoA-syntetázy karboxylových kys. (EC 6.2.1.10 a 6.-2.1.3) a enzýmy -oxidácie 

karboxylových kys. Okrem toho je tu DNA kódujúca pribliţne 10 % mitochondriových proteínov. 

M. sú miestom oxidácie mnohých látok, 

najdôleţitejšia je však oxidácia kys. 

pyrohroznovej (produktu glykolýzy) a kys. octovej 

(resp. dvojuhlíkových zvyškov, produktov -

oxidácie vyšších karboxylových kys.). V 

mitochondriách je spriahnutá oxidácia s tvorbou 

univerzálneho darcu energie – ATP (oxidačná 

fosforylácia). Vnútorná membrána obsahuje 

zloţky tzv. dýchacieho reťazca transportujúce 

elektróny na kyslík, kt. sa tak redukuje na anión 

O
2–

. Zloţky dýchacieho reťazca zabezpečujú aj 

transport H
+
 na vonkajšiu stranu vnútornej membrány mitochondrií; ich spätný tok sa deje iba 

prostredníctvom tzv. protónových kanálov. Sčasti prebieha v m. aj ureogenéza, glukoneogenéza, 

metabolizmus aminokyselín a syntéza hému, glukuronátu a kys. askorbovej. 

Na vnútornej membráne m. sú na strane matrixu pripojené malé častice (Mr ~ 85 000), viditeľné v 

elektrónovom mikroskope s negat. farbením kys. fosfowolfrámovou, tzv. väzbový faktor 1 (angl. 

coupling factor 1, F1, starší názov oxyzómy). Štruktúra F1 podobná gombíku nasadajúca na stopku 

sa viaţe so špeciálnymi proteínmi v membráne, tvoriac systém oxidačnej fosforylácie syntetizujúci 

ATP.  

Koenzýmy, ako je NAD
+
, NADP

+
 a konezýmy A sú koncentrované vo vodnej fáze matrixu. Matrix 

obsahuje aj systém synetizujúci proteíny. M. stavovcov obsahujú ribozomy veľkosti 50 – 55S, kým 

m. iných eukaryotických organizmov obsahujú 70S ribozómy. DNA m. je cirkulárna, neobsahuje 

históny a pri cicavcoch meria aţ 5 mm. Obsahuje cistróny pre ribozómovú RNA a tRNA, ako aj gény 

pre ATPázy, pre 2 z 3 podjednotiek cytochrómu b, a pre 4 zo 7 podjednotiek cytochrómoxidázy. 



Biosyntéza všetkých zloţiek m. je gen. regulovaná z bun-kového jadra. Gen. kód a komplement 

tRNA m. sa líšia od cytoplazmatického gen. aparátu.  

M. vznikajú štiepením m. al. z promitochondrií, menších útvarov bez vnútornej štruktúry a enzýmov 

dýchacieho reťazca, resp. oxidačnej fosforylácie. Dôkazy o tvorbe m. de novo, resp. o biogenéze m. 

z prekurzorových zloţiek v bunkách chýbajú. Dva kompartmenty m., majú rozdielny pôvod. 

 

mitochondriopatie – choroby podmienené poruchami →mitochondriového genómu. Pre m., pri kt. 

prichádza do úvahy mutácia na úrovni mitochondriovej DNA (mtDNA) je charakteristické: 1. 

maternálny typ dedičnosti; 2. segregácia mitochondrií v priebehu mitózy s výskytom prahového 

efektu a prejavmi vo fenotype na úrovni tkanív (poruchy dýchania v rôznych tkanivách), ako aj v 

priebehu meiózy (rozliční jedinci v matkinej línii môţu mať rôzne prejavy); na potvrdenie dg. treba 

vyšetriť viac druhov tkanív a viacerých členov rodiny; 3. prejavy poruchy oxidačnej fosforylácie v 

CNS, svaloch vrátane srdcového, pečeni, obličkách, rozvláknenie priečne pruhovaného svalstva 

(ragged red fibres, RRF), výskyt abnormálnych mitochondrií (čo do počtu, vnútrobunkovej distribúcie 

a štruktúry) a laktátovej acidózy; 4. na rozdiel od dominantnej dedičnosti viazanej na chromozóm X, 

kde prevaţuje postihnutie ţien, pri  m. neexistuje prenos od otca na potomstvo. 

K  m. patria:  

1. Prestavby (väčšinou delécie) postihujúce aţ ½ mtDNA:  

• Chron. progresívna externá oftalmoplégia – angl. Chronic Progressive External Ophthalmo-plegy 

(CPEO, PEO) 

• Kearnsov-Sayreov sy. – KSS, kt. charakterizuje oftalmoplégia, pigmentová degenerácia sietnice a 

kardiomyopatia s depozitami červeno sfarbených sarkolemovo zmnoţených mitochondrií v 

svalových vláknach, poruchy vodivého systému srdca, cerebelárny sy. a hodnoty bielkoviny v likvore 

> 1 g/l. Choroba sa manifestuje pred 20. r. ţivota. Miernejšie formy sa prejavujú len izolovanou 

okulárnou myopatiou 

• Pearsonov sy. – angl. Pearson marrow-pancreas syndrome, pancytopénia s poruchou exokrinnej 

funkcie pankreasu detského veku spojený s poruchou oxidačnej fosforylácie a hyperlaktacidémiou. 

2. Bodové jednonukleotidové zámeny: 

• Myoklonická epilepsia s drsnými červenými (svalovými) vláknami – angl. myoclonic epilepsy with 

ragged red fibres (MERRF). Ide o atrofiu a depopuláciu neurónov kmeňa a mozočka, kt. korelujú s 

myokloniami a ataxiou uvedenou v akronýme v prvých dvoch písmenách ME. Typický je nález 



drsných svalových vláken, kt. okrem zmenšenia prierezu sú pod sarkolemou akoby vykúsané 

akumuláciou červeno sa farbiacich mitochondrií. V elektrónovom mikroskope sú nielen 

nahromadené, ale aj morfologicky zmenené za pleiokoniálne al. megakoniálne.  

• Mitochondriová encefalomyopatia s laktacidózou a záchvatmi bezvedomia – angl. mitochondrial 

encephalopathy with lactic acidosis syndrome (MELAS), prejavuje sa vracaním, záchvatmi 

bezvedomia s hemiparézami, hemianopsiou al. kortikálnou slepotou. Choroba sa často manifestuje 

v mladosti, postihnutí bývajú menšieho vzrastu. Dedičnosť v postihnutých rodinách zodpovedá 

maternálnemu prenosu. V mtDNA sa dokázala tranzícia A-G v polohe 3243 génu tRNALeu. 

Podobné príznaky sú aj pri myopatii dospelých členov jednej rodiny so zrejmou maternálnou 

dedičnosťou, tzv. MIMyCa. 

• Leberova atrofia optika – angl. Lebers Hereditary Optic Neuropathy (LHON), neuroretinopatia 

podmienená maternálne dedičnou atrofiou optika s obojstrannou slepotou, častými poruchami 

srdcového rytmu a peripapilárnou angiopatiou presymtomatických postihnutých. Väčšinou sa začína 

rozvíjať uţ v mladosti, najčastejšie okolo 20. r. ţivota. Miestom poruchy sú najčastejšie gény 

podjednotky NADH-dehydrogenázy ND4, ND1 al. cytochrómoxidázy b . 

• Leighova nekrotizujúca encefalopatia – laktátová acidóza detí spojená s hypotóniou a ranou 

úmrtnosťou, léziami v bazálnych gangliách a mozgovom kmeni s pozoruhodnou symetriou 

a proliferáciou kapilár v období reparácie defektov. 

• Letálna infantilná mitochondriálna myopatia – angl. Letal Infantile Mitochondrial Myopathy (LIMM), 

laktátová acidóza novorodencov, kt. exitujú prvé d aţ mes. po narodení. 

K ďalším m. patria: ataxia–retinis pigmentosa–dementia, chloramfenikolom navodená aplas-tická 

anémia, diabetes mellitus typu II (NIDDM) s hluchotou a i. 

Metódy na vyšetrovanie mtDNA sú rovnaké ako metódy vyšetrovania jadrového genómu. Je to: 1. 

reštrikčná analýza; 2. mnoţenie vybraných úsekov mtDNA →polymerázovou reťazovou reakciou 

(polymerase chain reaction, PCR) a ich následná detekcia a rozbor produktov, opäť napr. štiepením 

(PCR/RFLP) al. hybridizáciou so špecifickými oligosondami (PCR/ASO); 3. stanovenie sekvencie 

nukleotidov danej oblasti, príp. celej mtDNA, kt. predstavuje v súčasnosti analytický vrchol.  

mitochondriové myopatie – prim. gen. poruchy →dýchacieho reťazca mitochondrií, kt. sa prejavujú 

poruchami →svalov. Mitochondrie, ako relikty nezávislých votrelcov (ako sa ukázalo, vítaných) 

podobných baktériám, kt. sa usídlili v našich bunkách pred biliónmi r., majú vlastnú DNA (mtDNA) a 

sú pod dvojakou gen. kontrolou. Úloha mtDNA sa však obmedzuje na koniec energetického 

metabolizmu v mitochondriách, na dýchací reťazec, v kt. 13 z jeho 90 proteínov kódovaných 

mitochondriovým genómom, sa syntetizuje vnútri organely. Všetky ostatné podjednotky dýchacieho 

reťazca kóduje jadrová DNA (nDA): po syntéze v cytozole sa importujú do organely, kde sa z nich 

tvoria, spolu s ich dvojníkmi kódovanými mtDNA príslušné holoenzýmy vú vnútornej membráne 

mitochondrií.  

Hoci mtDNA objavili uţ r. 1964 a sekvenovali r. 1981, prvá mutácia mtDNA asociovaná s ľudskou 

chorobou sa opísala r. 1988. Mendelovský spôsob dedičnosti sa líši od mitochondriového tým, ţe 1. 

mtDNA sa dedí od matky, pričom choroba je následkom patogénnej bodovej mutácie (maternálna 

dedičnosť); 2. molekuly mtDNA sú prítomné v mnohopočetných kópiách (polyplazmia), patogénne 

mutácie postihujú len proporxciu mtDNA (heteroplazmia) a na to, aby vzniknkla porucha oxidačnej 

fosforylácie musí sa mutovať min. kritické % mtDNA (prahový efekt); 3. počas po sebe nasledujúcich 

generácií sa stupeň heteroplazmie môţe meniť (mitotická segregácia) a tým aj klini. expresia 

choroby kolíše čo do priestoru (postihnutého tkaniva) a času. Tým sa vysvetľuje inter- a 

intrafamiliárna heterogenita mitochondriopatií. 

Rozoznávajú sa mitochondriové myopatie následkom: a) mutácií mtDNA; b) mutácií nDNA.  



Selektívne postihnutie svalu môţe byť následkom troch mechanizmov: 1. Mutácie tkanivovo 

špecifického jadrového génu. Sem patria dve infantilné myopatie podmienené deficitom cytochróm c 

oxidázy (COX), jedna fatálna a druhá spontánne reverzibilná, prenášané ako autozómovo 

recesívne, postihnutý gén však ešte nepoznáme. 2. Somatické mutácie mtDNA. Sú spontánne de 

novo mutácie mitochondriového genómu, kt. sa vyskytuje v oocyte al. embryu, postihuje myoblasty 

po diferenciácii zárodočnej vrstvy, čím sa šetria ostatné tkanivá. 3. Nepravidelná heteroplazmia. 

(skewed heteroplasmia). Beţná je variéta patogénnych bodových mutácií mtDNA, kt postihuje 

niekt., nie však všetky mitochondriové genómy (kt. sú heteroplazmické), ubikvitárna, má však 

zvláštnu zošikmenú prevahu v kostrovom svale, takţe prekoná patogénny prah len v tomto tkanive, 

čo má za následok myopatický fenotyp. 

a) Myopatie následkom poruchy mtDNA – delia sa na dve skupiny, postihujúce syntézu 

mitochondriových proteínov in tot a postihujúce gény kódujúce špecifické proteíny. 

• Poruchy syntézy mitochondriových proteínov – poruchy syntézy mitochondriových proteínov 

vyvolávajú mutácie tRNA al. génov tRNA, rozsiahlych delécií a deplécia mtDNA, čo sa prejaví 

poruchou komplexov dýchacieho reťazca, kt. obsahujú podjednotky kódované mtDNA (I, III, IV a V). 

Histochémiu svalu charakterizujú rozptýlené vlákna s masívnou proliferáciou mitochondrií pri farbení 

Gomoriho trichrómovou metódou (,,ragged-red fiber, RRF), kt. sú dávajú výraznú reakciu pri farbení 

sukcinátodehydrogenázou (SDH, ,,ragged blue fibers“) ale nereagujú s cytochróm c oxidázou 

(COX). Výnimkou je sy. MELASD, kde sú RRF často COX-pozit. 

Poruchy následkom poruchy syntézy mitochondrií sú multisystémové, konštantne postihujú sval a 

mozog (mitochondriové encefalomyopatie).  

Ojedinelé rozsiahle delécie mtDNA podmieňujú 3 klin. fenotypy: 1. Kearnsov-Sayreov sy. 

s devastujúcou multisystémovou chorobou a včasným začiatkom (< 20. r.), kt. charakterizuje 

progresívna externá oftalmoplégia (PEO), pigmentovou retinopatiou a srdcovou blokádou, ako aj 

variétou menej stálych prídavných príznakov, ako je ataxia, demencia, nefropatia a endokrinopatie); 

2. Pearsonov sy. (PS) prevaţne hematol. a skoro vţdy fatálna choroba detí so sideroblastickou 

anémiou a dysfunkciou exokrinného pankreasu; 3. čistá myopatia s PEO, ptozou a proximálnych 

svalov dolných končatín, pomalou progresiou a normálnou dĺţkou ţivota. Ojedinelé delécie sú 

sponténne javy, kt. sa vyskytujú aj v oogenéze a zriedka sa prenášajú, pretoţe len menšina 

materiálu mtDNA sa znovaosídľuje v plode. Keď sa niekoľko deletovaných mtDNA v blastocyste sa 

segreguje do svalu a vzniká myopatia. Pri sporadickej forme PEO a svalovej slabosti má beť prvým 

dg. krokom vyšetrenie svalu metódou Southern blot. Zisťujú sa pri ňom dva pásy, jeden 

zodpovedajúci normálne mtDNA a druhý parciálne deletovanej mtDNA. V iných tkanivách sa delécia 

nezisťuje. 

Nepravidelná heteroplazmia vysvetľuje prípady myopatie následkom mutácie génov pre tRNA. 

Oftalmoplégia nebýva prítomná, v časti prípadov sú však postihnuté dýchacie svaly. U mnohých 

pacientov ide o mutácie ex novo. Nepravidelnú heteroplazmiu v rozličných génoch pre tRNA 

podmieňuje maternálne zdedená PEO so slabosťou dolných končatín al. bez nej. V časti prípadov s 

PEO sú mutácie nepravicelné, ako aj de novo, pretoţe nie sú dôkazy o maternálnej dedičnosti.  

• Poruchy génov kodujúcich proteíny – pokladali sa za maternálne dedičné a negat. rodinná 

anamnéza sa pokladala za dôkaz proti takejto etiológii. Ide však o sporadické prípady. 

Predpokladalo sa tieţ, ţe bodové mutácie mtDNA podmieňujú multistémové poruchy a len zriedka 

čisté myopatie. Väčšina prípadov nemá však postihnutie iného orgánu ako svalov. Vlákna s 

proliferáciou mitochondrií (ragged-red fibers, RRF) a vlákna s hyperreaktivitou so 

sukcinátdehydrogenázou (SDH) (,,ragged blue“ fibers) sa vyskytujú vo všetkých prípadoch. Pacienti 

s bodovými mutáciami génov kódujúcich podjednotky komplexu I al. III vykazujú COX-pozit. RRF a 

len pacienti s mutáciami génov pre COX majú COX-negat. RRF, ako aj non-RRF. 



Poruchy génu pre komplex I sa zistili sporadicky u pacienta s myopatiou podmienenou non-sense 

mutáciou génu ND4, intragénovou inverziou génu N1, kt. mení 3 vysoko konzervatívne 

aminokyseliny a 2-bp-deléciou génu ND2. Myopatiu charakterizuje intolerancia námahy. 

Mutácie cytochrómu b, jedinej podjednotky komplexu III, kt. kóduje mtDNA, sa opísali u 11 

sporadických pacientov s intoleranciou námahy, príp. s recidivujúcou myoglobinúriou. Nie všetky 

mutácie génu pre cytochróm b spojené s myopatiou sú následkom mutácií de novo: malé mnoţstvá 

mutantnej mtDNA sa našli v krvinkách jednej asymptomatickej matky a bunkách močového 

sedimentu druhej. 

Izolovaná myopatia s deficitom komplexu IV a mutáciami génov mtDNA COX sa opísala u 3 

pacientov: u 16-r. dievčaťa s recidívami myoglobinúrie vyvolanej dlhodobou námahou al. vírusovou 

chorobou podmienenou 15-bp mikrodeléciu génu pre COX III, 34-r, muţa s intoleranciou námahy a 

recidiovujúcou myoglobinúriou vyvolanou nadmernou námahou, podmienenou nonsense mutáciou 

G5920A) génu pre COX I. a 14-r. chlapca so slabosoťu proximálnych svalov dolných končatín a 

únavnosťou podmienenou missense mutáciou T7671A génu pre COX II. U všetkých 3 pacientov išlo 

o sporadický výskyt myopatie. 

Myoglobinúria, najmä recidivujúca, sa obyčajne spája s poruchou vyuţitia 2 hlavných energetických 

zdrojov svalovej kontrakcie, glykogénu a karboxylových kys. Môţe sa však vyskytnúť aj pri deficite 

komplexu III a najmä pri deficite COX, pri kt. je energetická kríza ťaţšia. 

b) Myopatie následkom poruchy nDA – môţu byť vyvolané: 1. následkom mutácií génov 

kódujúcich zloţky dýchacieho reťazca; 2. mutácié génov, kt. kódujú vedľajšie proteíny potrebné na 

opravu komplexu dýchacieho reťazca; 3. mutáciami génov kódujúcich zloţky mechanizmu importu 

úproteínov; 4. mutáciami génov kódujúcich enzýmy zodpovedné za lipidové prostredie vnútornej 

membrány mitochondrií; 5. mutáciami génov, kt. kódujú faktory potrebné pre motilitu a štiepenie 

mitochondrií; 6. mutáciami génov, kt. kódujú faktory potrebné pre integritu mtDNA a replikáciu 

(intergenómovú komunikáciu). 

• Mutácie génov kódujúcich zložky dýchacieho reťazca – zahrňujä deficit koenzýmu Q10 a fatálny a 

benígny variant deficitu COX. 

Myopatická forma deficitu koenzýmu Q10 (CoQ10) sa opísala r. 1989 u 2 sestier s intoleranciou 

námahy, pomaly progredujúcou slabosťou axiálnych svalov a svalov dolných končatín, ako aj 

recidujúcou myoglobinúriou. Prítomné boli aj prejavy postihnutia CNS s kŕčmi, ataxiou a mentálnou 

retardáciou. V bioptickej vzorke sa našli RRF a nadmerné hromadenie tukových kvapôčiek. Obsah 

CoQ10 vo svale bol výrazne zníţený (na 5 % normy), v sére a kultivovaných fibroblastoch však 

normálny. Typická bola triáda: recidivujúca myoglobinúria + RRF s uloţeninami lipidov vo svale + 

dysfunkcia mozgu aj v iných prípadoch s deficitom CoQ10 vo svale. U všetkých sa dramaticky stav 

zlepšil po podávaní CoQ10 p. o. 

Jestvujú však aj prípady deficitu CoQ10, kde myopatiu prekrývajú iné príznaky. Napr. pri ataktickej 

forme dominovala cerebelárna ataxia a atrofia mozočka, pričom RRF a biochem. abnormality vo 

svale neboli. V iných prípadoch s manifestáciou v detstve bola v popredí encefalopatia (s ataxiou) a 

nefropatia. Adultný Leighov sy. u 2 sestier sa vyznačoval retardáciou rastu, ataxiou, hluchotou a 

laktátovou acidózou. Všetci títo pacienti dobre reagovali na CoQ10. 

Opísali sa aj fatálna a benígna infantilná myopatia s respiračnou insuficienciou s deficitom COX. 

• Mutácie génov kódujúcich zložky mechanizmu importu proteínov – opísali sa u 2 pacientov 

s myopatiou. U 14-r. chlapca s kongenitálnou myopatiou bez RRF v bioptickej vzorke, ale 

nadmerným obsahom tukových kvapôčiek, rozptýlenými COX-negat. vláknami a úplným chýbaním 

histochem. reakcií SDH. Biochem. išlo o poruchu FeS-proteínu SDH s Mr 27 700 a Rieskeho 

proteínu komplexu III. Druhým pacientom bol 22-r. muţ s dlhodobou intoleranciou námahy a 



recidivujúcou myoglobinúriou. V bioptickej vzorke svalu úplne chýbala histochem. reakcia na SDH. 

Biochem. išlo o kombinovanú poruchu SDH a akonitázy (ďalší enzým obsahujúci FeS-proteín) a pri 

imunopijakovaní sa zistil pokles FeS-proteínu komplexu II s Mr 30 000. O poruche transportu 

proteínov v mitochondriách svedčí pozorovanie, ţe Rieskeho proteín bol prítomný v cytozole, nie 

však v mitochondriách. 

• Mutácie génov kódujúcich enzýmy zodpovedné za lipidové prostredie vnútornej membrány 

mitochondrií – zahrňujú Barthov sy. (BTHS), chorobu viazanú na chromozóm X s proximálnou 

myopatiou a dilatačnou kardiomyopatiou, retardáciou rastu, cyklickou neutropéniou a acidúriou kys. 

3-metylglutakónovej. Svalová biopsia vykazuje typicky RRF a biochem. vyšetrenie variabilné 

dombinované poruchy komplexov dýchacieho reťazca. Gén zpdopvedný za BTHS, G4.5, kóduje 

rodinu proteínov, tzv. tafazíny, kt. majú spoločné konzervatívne oblasti s fosfolipidacyltransferázami. 

BTHS môţe byť teda vyvolaný poruchou transferu lipidov, ako o tom svedčíia zníţené hodnoty 

kardiolipínu a zníţená inkorporácia kys. linolovej do polyglycerolfosfolipidov v kultivovaných koţných 

fibroblastoch pacientov s BTHS. Kardiolipín je jediný fosfolipid výlučne lokalizovaný vo vnútornej 

vrstve mitochondriovej membrány a výrazný deficit tetralinoyl-kardiolipínu sa dokázal v kostrovom 

svale, srdci, trombocytoch detí s BTHS. Kardiolipín sa nachádza v hojnom mnostve najmä 

kostrovom a srdcovom svale a je dôleţitý pre správnu štruktúru a funkciu dýchacieho reťazca.  

• Mutácie génov kódujúcich faktory dôležité pre motilitu a štiepenie mitochondrií – mitochondrie sa 

rozmnoţujú štiepením a nie sú imobilné. Mutácie génu OPA1, kt. kóduje mitochondriovú ATP-ázu 

súvisiacu s dynamínom sa spájajú s AD formou atrofie n. opticus a poškodením motility mitochondrií 

v monocytoch. Sy s poruchou motility mitochondrií opísal r. 1998 Nishino a spol. Išlo o kongenitálnu 

myopatiu s retardáciou psychomotorického vývoja a proximálnou slabosťou, príp. kardiomyopatiou. 

Hodnoty CK sú mierne zvýšené. Laktátová acidóza sa nezistila. Porucha motility mitochondrií sa 

dokázala v bioptických vzorkách, v kt. sa našla aj dysyrofia a abnormálna distribúcia mitochondrií. 

Aktivita enzýmov dýchacieho reťazca bola normálna a nešlo ani o depléciu mtDNA.  

• Mutácie génov kódujúcich faktory potrebné na integritu mtDNA a replikáciu mtDNA (poruchy 

intergenómovej komunikácie) – môţu byť kvalit. (mnohopočetné mtDNA delécie) al. kvantit. (delécia 

mtDNA), príp. kombinované napr. pri sy. mitochondriovej neurogastrointestinálnej encefalomalácii 

(MNGIE). 

Sy. spojené s mnohopočetnými deléciami postihujú prevaţne svaly a prejavujú sa obyčajne ako 

progresívna externá oftalmoplégia (PEO). Autozómovo dominantná PEO (ADPEO) na rozdiel od 

sporadickej formy PEO následkom jedinej delécie mtDNA je relat. benígna choroba s manifestáciou 

v dospelosti al. adolescencii a pomalou progresiou. V klin. obraze dominuje bilaterálna ptóza, PEO a 

proximálna svalová slabosť, niekedy však býva aj dysfágia, dysfónia, neuropatia, strata sluchu, 

katarakta a ťaţká depresia. Pri biopsii svalu sa zisťuje RRF a COX-negat. vlákna, pri biochem. 

vyšetrení kombinované poruchy dýchacieho reťazca. Analýza celkovej DNA izolovanej zo svalu 

metódou Southern blot vykazuje mnohopočetné pásy mtDNA (krvná DNA nie je vhodná na dg.). S 

ADPEO je asociovaný gén translokátora adenínnukleotidu 1 (ANT1), gén Twinkle, gén polymerázy 

(POLG) a i.  

Autozómovo recesívne dedičné formy PEO (arPEO) sú častejšie multisystémové ako adPEO. Sem 

patrí napr. sy. autozómovo recesívne dedičnej kardiomyopatie a oftalmoplégie (ARCO) a sy. 

mitochondriovej neurogastrointestinálne encefalopatie (MNGIE). Pri ARCO ide o proximálnu svalovú 

slabosť a ťaţykou kardiomyopatiou, pri MNGIE dominujú GIT príznaky (pseudoobštrukcia čriev, 

chron. hnačka) s kachexiou a včasným exitom. Prítomná býva aj ptóza, PEO, periférna neuropatia a 

leukoencefalopatia. MNGIE podmieňuje mutácia génu kódujúceho tymidínfosforylázu (TP), kt. nôţe 

vyvolať abnormality mtDNA disrupciou mito-chondriového poolu nukleotidov. 



Sy. s depléciou mtDNA sú AR dedičné poruchy, pri kt. dominuje myopatia al. hepatopatia, niekedy 

však býva postihnutý aj mozog, obličky a srdce. Myopatická forma sa manifestuje pri narodení 

(kongenitálna myopatia) a vyvoláýva fatálnu respiračnú insuficienciu v priebehu niekoľkých mes., 

niekedy progreduje pomalšie a simuluje svalovú dystrofiu. Dfdg. voči svalovej dystrofii môţe byť 

ťaţká, pretoţe sy. deplécie mtDNA sú jediné mitochondrio-vé myopatie s výrazným zvýšením CK v 

sére. Pri kongenitálnej forme sa vo svalovej biopsii zisťuje RRF a difúzny deficit COX. Pri neskoršej 

manifestácii sú len nešpecifické zmeny, kým vzorky odobraté neskôr vykazujú RRF a COX-negat. 

vlákna. Biochem. vyšetrenie poskytuje nález kombinovanej poruchy komplexov dýchacieho reťazca. 

Dg. sa stanovuje denzitometrickým vyšetrením metódou Southern blot, pri kt. sa porovnáva mtDNA 

a nDNA (hybridizovanej sos sondou jadrovej 18S ribozómovej DNA) a potvrdzuje 

imunocytochemicky s anti-DNA protilátkami. 

Koncom r. 2001 sa u pacientov s MDS identifikovali mutácie 2 jadrových génov: zmeny 

deoxyguanozínkináízy (dGK) u pacientov s pečeňovou formou a zmeny tymidínkinázy 2 (TK2) 

asociované s myopatickou formou. Niekedy sa kombinuje TK2 so spinálnou svalovou atrofiou typ 2 

(Werdnigova-Hoffmannova choroba, SMA2). Je dôleţité pátrať po dysfunkcii mitochondrií pri 

všetkých detí s klin. obrazom SMA bez mutácií génu pre preţitie motoneu-rónu (survival motor 

neuron, SMN).  

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

Poruchy mitochondrií s progresívnou externou oftalmoplégiou (PEO) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Porucha               Génový produkt    Chromozóm  Mutácie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

AD PEO s mnohopočet-    Translokátor adenínnukleotidu 1  4q34–q35  Bodové mutácie 

  nými deléciami mtDNA   Twinkleho    10q23.3–24.3  Rozličné  

           Polymeráza     15q22–q26  Bodové  

AR PEO s mnohopočet- 

  nými deléciami 

MNGIE      Tymidínfosforyláza   22q13.32–qter  Rozličné 

PEO       Polymeráza     15q22–q26  Bodové  

AECO       Neznámy    Neznámy  Neznáme 

AR PEO s depléciou  

  mtDNA 

Ťaţká myopatia      Tymidínkináza 2     16q22–q23.1  Bodové  

Sporadická PEO 

KSS, PEO, PEO-plus       Jediná veľko- 

  tRNA a mitochond-       rozmeraná   

  riové proteíny mtDNA      delécia mDNA 

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

SD – autozómovo dominantne dedičná PEO; AR – autozómovo recesívna PEO; MNGIE – mitochondriová 

neurogastrointestinálna encefalomalácia 

Th. mitochondriových myopatií – účinnú th. mitochondriových myopatií nepoznáme. Podáva-jú 

rôzne koktajly vitamínov, kofaktorov a lapačov kyslíkových radikálov, avšak bez väčšieho úspechu. 

U pacientov s prim. deficitom CoQ10, najmä s meopatickou formou sa osvedčujú vysoké dávky 

koenzýmu Q10. Aeróbny tréning zabraňuje nielen strate kondície, ale zlepšuje aj výkonnosť. Naproti 

tomu však tréning s odporom izometrickým cvičením môţe dokonca poškodiť svalové vlákna a 

podporovať regeneráciu. Pretoţe satelitné bunky a myoblasty obsa-hujú menej patogénnych lutácií 

ako zrelé svalové vlákna, tento posun génov (gen shifting) môţe zniţovať mutačnú záťaţ 

regenerujúcich sa svalov pod patol. prah. Priame inj. myotoxických látok, ako je bupivakaín majú ten 

istý účinok. V štádiu výskumu je th. prídavkami medi u detí s mutáciami SCO2 (pre COX je 

protrebný proteín trannsportujúci meď). 



mitochondriový genóm – súbor mitochondriových génov. Mitochondriová DNA (mtDNA) človeka má 

kruhovitý tvar. Obsahuje 16 569 bp a od jadrovej DNA sa líši tým, ţe nemá intróny. Na úrovni 

jedinca je pomerne uniformná, vykazuje však veľké interindividuálne rozdiely. Chýbanie účinných 

reparačných mechanizmov pre mtDNA, prostredie s hojnými voľnými radikálmi a relat. 

nedostatočnosť g-DNA-polymerázy v mitochondriách je príčinou omnoho väčšieho výskytu mutácií v 

mtDNA ako v jadrovej DNA. Účinnosť dopadu jedinej mutácie na fenotyp je však nízky následkom 

veľkého počtu kópií mtDNA. 

V m. g. sa uskutočňuje expresia všetkých 13 štruktúrnych génov, z toho 12 sa týka oxidačnej 

fosforylácie; v 90 % sa na nich zúčastňujú gény jadrového genómu. Okrem toho sa tu nachádza 22 

génov pre tRNA a 2 pre rRNA; enzýmy regulujúce replikáciu a transkripciu mtDNA sú kódované 

jadrovými génmi. Na vznikuy normálnych produktov i patol. procesov sa teda zúčastňujú gény z 

obidvoch genómov. 

mtDNA sa prenáša výlučne od matky, čo do veľkej miery súvisí s jej lokalizáciou v cytoplazme (tzv. 

maternálny (cytoplazmatický) typ dedičnosti). Mutantný gén sa od matky prenáša na potomkov 

muţského i ţenského pohlavia, ale ďalším prenos je moţný len prostredníctvom ţien. Ďalšou 

osobitosťou mtDNA je, ţe v priebehu mitózy sa vyskytuje náhodné rozdelenie (segregácia) 

mitochondrií do dcérskych buniek a aj malé zmeny v m. g. sa preto môţe prejaviť veľkými zmenami 

na úrovni fenotypu bunky (,,prahový efekt“).  

Mitolac
®
 – cytostatikum; →mitolaktol. 

Mitolactol
®
 tbl. – cytostatikum; →mitolaktol.  

mitolaktol – syn. dibrómdulcit(ol); 1,6-dibróm-1,6-dideoxydulcitol; 1,6-dibróm-1,6-dideoxygalaktikol, 

skr. DBD, C6H12Br2O4, Mr 307,98; diasteroizomér mitobronitolu s alkylačným myelosupresívnym 

účinkom; cytostatikum. 
 
       CH2Br 
         
    HCOH 
         
 HOCH 
         
 HOCH 
         
    HCOH 
        
      CH2Br       Mitolaktol 

Alkylačná skupina je viazaná na galaktikol. Má široké spektrum protinádorovej účinnosti, pôsobí 

najmä na epitelové nádory, má myelosupresívny účinok. Dobre sa resorbuje, pomerne rýchlo 

metabolizuje (t0,5 je 2,5 h). Má pomerne malú kumulatívnu toxickosť, preniká hematoencefalickou 

bariérou.  

Indikácie – epitelové nádory (bronchogénny karcinóm, nádory orofaciálnej oblasti, karcinóm 

močového mechúra, Grawitzov nádor), mozgové nádory. 

Kontraindikácie – gravidita, poruchy funkcie obličiek, pečene a kostnej drene. 

Nežiaduce účinky – v th. dávkach sa dobre toleruje, neţiaduce účinky sú vzácne. Jediným 

závaţným príznakom môţe byť granulocytopénia a trombocytopénia po vyšších dávkach, kt. sa 

môţe prejaviť s určitou latenciou (2 – 3 týţd. po skončení th.). Zriedka sa zjavia alergické koţné 

prejavy. 

Dávkovanie – 3 – 5 mg/d do celkovej dávky 5 g. Výhodná je aj intermitentná aplikácia vyššej dáky 

(400 mg/m
2
 raz/ týţd.).  



Prípravky – Elobromol
®
, Mitolac

®
, Mitolactol

®
. 

Mitomen
®
 – antineoplastikum; →mechlóretamínoxid hydrochlorid. 

mitomycíny – skupina protinádorových antibiotík produkovaných kultúrou Streptomyces caespitosus 

(griseovinaceseus) a S. verticillatus. 

Mitomycín C 

 

 

 

 

Mitomycín C – C16H19N3O6, 6-metoxyanalóg m. C. 

Mitomycín B – C16H19N3O6. 

Mitomycín C – C15H18N4O5 - -6-amino-8-[[(aminokarbonyl)oxy]metyl]-

1,1a,2,7,8a,8b-hexahydro-8a-metoxy-5-metylazirino[2
,
,3

,
:3,4]pyrolo[1,2-a]-indol-4,7-dión, NSC 

26980, antibiotikum izolované z kultúr Streptomyces caespitosus. Pôsobí alkylačným 

mechanizmom; pevne sa viaţe na DNA a inhibuje jej funkciu. 

Indikácie – karcinóm ţalúdka (väčšinou v kombinácii s 5-fluorouracilom a doxorubicínom), karcinóm 

čapíka maternice, pečene a pankreasu, kacinóm prsníka, pľúc a prostaty. Pri karcinóme močového 

mechúra je výhodná jeho intravezikálna aplikácia. 

Kontraindikácie – dreňový útlm, gravidita, ťaţké infekcie. 

Nežiaduce účinky – je výrazne myelotoxický (vyvoláva najmä trombocytopénie). Bezprostredne po 

aplikácii je častá pyretická reakcia (horúčky, nevoľnosť a vracanie). Zriedkavejšia je intersticiálna 

fibróze pľúc, kardiomyopatia a nefrotoxickosť. Asi v 5 % prípadov sa môţe vyvinúť hemolyticko-

uremický sy. na podklade mikroangiopatickej hemolytickej anémie. Občas sa pozorujú nekrózy v 

ústnej dutine a lokálne nekrózy po mimoţilovej aplikácii. 

Dávkovanie – prednosť sa dáva intermitentnému podávaniu vyššej dávky (10 – 30 mg/d i. v. raz za 

3 aţ 4 týţd.) pred opakovaným podávaním malých dávok (2 mg/d počas 4 – 6 mg 2-krát/d. Na 

intravezikálnu aplikáciu sa odporúča 40 mg/d. Rozpúšťa sa v 40 – 50 ml fyziol. rozt. a ponechá sa v 

mechúri 60 – 90 min. Výhodná je kombinácia s oţarovaním. 

Prípravky – Ametycine
®
, MMC

®
, Mitocin-C

®
, Mitamycin C Kyowa

®
, Mutamycin

®
. 

Mitomycin C Kyowa
®
 inj. – antibiotikum; →mitomycín C. 

mitopodozid – syn. 2-etylhydrazid kys. podofylínovej; 2-etylhydrazid kys. 5,6,7,8-tetrahyd-ro-8-

hydroxy-7-(hydroxymetyl)-5-(3,4,5-trimetoxyfenyl)naftol[2,3,d]-1,3-

dioxol-6-karboxylovej, C24H30N2O8, Mr 474,50; antineoplastikum 

(SP-I
®
, Proresid

®
). 

Mitopodozid 

Mitosan
®
 – antineoplastikum; →busulfán. 

mitosis, is, f. – [g. mitos vlákno] →mitóza. 

mitotán – 1-chlór-2-[2,2-dichlór-1-(4-chlórfenyl)etylbenzén; 2,4,-

dichlórdifenyldichlóretán, skr. o, p
,
-DDD, C14H10Cl4, Mr 320,05; 

antineoplastikum (CB 313
®
, Lysodren

®
). 

Mitotán 



 

 

mitoticus, a, um – [mitosis mitóza] mitotický, týkajúci sa nepriameho delenia bunky, →mitózy. 

Mitox
®
 – akaricídum; chlórbenzid. 

Mitoxana
®
 (W. B. Pharm.) – antineoplastikum; →ifosfamid. 

mitoxantrón – 1,4-dihydroxy-5,8-bis[2(2-hydroxyetyl)-amino]etyl]amino]-9,10-antracéndi-ón, 1,4-

dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-9-10-antrachinón, skr. DHAQ, C22H28N4O6, Mr 

444,09; NSC 279838, derivát antrachinónu, cytostatikum, pripravené r. 1978. Ide o antracénový 

derivát, kt. sa štruktúrou i mechanizmom účinku podobá antracyklínovým antibiotikám. Pôsobí 

interkalačným mechanizmom, súčasne však svojím účinkom na topoizomerázy vyvoláva zlomy v 

reťazci DNA. Poškodzuje bunky aj tvorbou voľných semichinónových radikálov, kt. s kyslíkom tvoria 

reaktívne peroxidy. Peroxidové radikály poškodzujú bunkové membrány a sú zodpovedné aj za 

kardiotoxické účinky lieku. Pôsobia prevaţne na fázu G2 bunkového cyklu, čiastočne aj na bunky 

mimo bunkový cyklus. Asi 78 % podanej dávky sa viaţe na plazmatické bielkoviny. Úvodný t0,5 () 

sa udáva 2 – 5 min a zodpovedá distribúcii lieku do krvných 

elementov; t0,5  je 3 h, terminálny t0,5 42,6 h. Koncentrácia v 

plazme kulminuje za 1 – 2 h po podaní, potom rýchlo klesá. 

Vylučuje sa prevaţne pečeňou, asi 10 % obličkami. 

Mitoxantrón 

 

Indikácie – karcinóm prsníka, najmä pokročilé štádiá, malígne lymfómy (obyčajne v kombinácii) na 

th. relapsov. Akút. leukémie (v kombinácii s cytarabínom). Ako doplnkový liek pri malobunkovom 

karcinóme pľúc, karcinóme ovária, endometria a sarkómoch. Môţe sa podávať aj intrakavitárne v th. 

výpotkov nádorového pôvodu. 

Kontraindikácie – gravidita, precitlivenosť na prípravok, predchádzajúca th. antracyklínmi. Opatrnosť 

je ţiaduca u pacientov s poškodeným myokardom.  

Nežiaduce účinky – dominuje hematol. toxickosť (leukopénia, pancytopénia), častá je nevoľ-nosť, 

vracanie, stomatitída (43 %), flebitída v mieste aplikácie, pyretická reakcia a hnačka. Alopecia (30 

%). Kardiotoxickosť sa dostavuje pri kumulatívnej dávke > 160 mg/m
2
 a po predchádzajúcej th. 

antracyklínmi 100 – 200 mg/m
2
. 

Dávkovanie – 12 – 14 mg/m
2
 v malej i. v. infúzii fyziol. rozt. al. 5 % glukózy raz/3 týţd. Pri akút. 

leukémii sa v indukčnej th. podáva 12 mg/m
2
 počas 3 po sebe idúcich d v 1 th. cykle. 

Intraperitoneálne moţno podať vyššiu dávku (24 mg/m
2
). 

Prípravky – dihydrochlorid C22H30Cl2N4O6 – Cl-232315
®
, NSC-301 739

®
, DHAD

®
, Mitoxantron

®
, 

Novantrone
®
. 

mitóza – [mitosis] syn. karyokinéza, nepriame delenie buniek, najčastejší spôsob delenia eu-

karyotických somatických buniek; →rozmnožovanie. Cyklus delenia buniek sa začína v okamihu 

vzniku dcérskej bunky, a to 1. prípravnou fázou (G1), syntetickou fázou (S fáza) a 2. prípravnou 

fázou (G2 fáza), pokračuje rozdelením jadra (mitotiká – M fáza), v kt. sa utvára deliaci (mitotický) 

aparát, mizne jadrová membrána a začína sa m., kt. sa končí rozdelením jadra. V eukaryotických 

bunkách sa väčšinou rozdelenie jadra spája s delením bunky, t. j. s cytokinézou. Ku koncu M fázy (v 

telofáze) sa teda zvyčajne začína aj posledná fáza bunkového cyklu – cytokinéza. Riasy a kvasinky 

sa rozdelia aţ po skončení M fázy, po rozdelení jadra. Keď sa po rozdelení jadra bunka nerozdelí, 



vznikajú dvojjadrové i viacjadrové bunky. Mechanizmy, kt. kontrolujú delenie jadra nie sú totoţné s 

mechanizmami, kt. kontrolujú vlastné delenie buniek. 

Pri m. sa bunka rozdelí zvyčajne na 2 dcérske bunky, kt. sa svojimi vlasnosťami zhodujú 

s materskou bunkou. Pred delením však materská bunka prijme z okolia viac látok a energie ako 

treba na zabezpečenie jej existencie a syntetizuje asi 

dvojnásobné mnoţstvo bielkovín bunkových kys. a i. látok. 

Z nich sa ešte pred rozdelením bunky utvorí dvojnásobný 

počet bunkových organel, t. j. zdvoja sa všetky 

chromozómy, mitochondrie a v rastlinných bunkách 

chloroplasty. Dcérske bunky sa takto ,,rodia“ uţ vnútri 

materskej bunky a vlastné rozdelenie materskej bunky na 

dcérske bunky schopné samostatne existovať je len 

dokončením repro-dukčného procesu. 

M. je najčastejší spôsob vzniku buniek. Má 4 fázy: 1. 

profáza – chromozómy sa stanú vidi-teľnými, centrozóm 

sa rodzelí as obidva nové sa uloţia k pólom bunky, 

jadrová membrána sa zmieša s cytoplazmou; 2. metafáza 

– chromozómy utvoria hviezdicovitý útvar (monaster) 

a potom sa pozdĺţne rozdelia; z kaţdého chromozómu 

vznikajú dve sesterské chromozómy, utvára sa deliace 

vretienko; 3. anafáza – chromozómy sa vplyvom 

deliaceho vretienka priblíţia k obidvom centrozómom, 

sesterské chromozómy sa oddelia; 4. telofáza – 

rozdelenie pôvodnej bunky na dve nové. Obdobie medzi 2 mitózami je interfáza. Len čo sa dcérske 

bunky osamostatnia, začnú sa znova prípravné procesy na ďalšie delenie buniek a po istom čase sa 

bunky opäť rozdelia. Takto sa prípravné procesy a vlastné delenie buniek neprestajne cyklicky 

opakujú.  

mitra, ae, f. – [l.] stuţka na ovíjanie hlavy, čiapka. Mitra Hippocratica – druh obväzu hlavy v podobe 

čiapky; →obväzy. 

mitragynín – metylester kys. (16E,20)-16,17-didehydro-9,17-dimetoxykorynan-16-karboxylovej; 9-

metoxykorynanteidín, C23H30N2O4, Mr 398,49; hlavný alkaloid rastlinu 

Mitragyna speciosa Korth., Rubiaceae. 

Mitragynín 

 

 

 

 

mitralis, e – [l. mitra čiapka] mitrálny, dvojcípy (napr. valvula mitralis). 

mitramycín →plikamycín. 

Mitran
®
 –miticídum; →ovex. 

mitrinermín – syn. →rynchofylín. 

Mitrolan
®
 (Robins) – katartikum; polykarbofil vápenatý. 



Mitronal
®
 (Searle) – blokátor vápnikových kanálov s antialergickým a antivazokonstrikčným účinkom; 

→cinarizín. 

Mitsudov test →testy. 

Mittelschmerz – intermenštruálne bolesti v podbruší zjavujúce opakovane u niekt. ţien počas 

ovulácie; →bolesť. 

Mittermeyerov test →testy. 

mixoscopia, ae, f. – [g. míxis styk, obcovanie + g. skopein pozorovať] mixoskopia, sexuálna aberácia, 

ukájanie sa pozorovaním súloţe. 

Mixtard 30 HM
®
 inj. (Novo Nordisk A/S) – 30 % Insulinum humanum monocomponentum (Actrapid) + 

70 % Insulinum humanum monocomponentum isophanum protaminum (Insulatard) 40 IU v 1 ml; 

antidiabetikum, monokomponentový zmesný humánny →inzulín vyrobený biosynteticky. 

Mixtard 10, 20, 30, 40 a 50 Novolet
®
 inj. (Novo Nordisk A/S) – 10, 20, 30, 40 a 50 % Insulinum 

humanum monocomponentum (Actrapid
®
) + 90, 80, 70, 60 a 50 % Insulinum humanum 

monocomponentum isophanum protaminum (Insulatard
®
) 40 IU v 1 ml; antidiabetikum, 

monokomponentový zmesný humánny →inzulín vyrobený biosynteticky. 

mixtura, ae, f. – [l. miscere miešať] zmes, zmiešanie. 

Mixtura agitanda – zmes pred pouţitím treba zatriasť. 

Mixtura gummosa – zmes gumová, ţivica. 

Mixtura oleoso-balsamica – Hoffmanov balzam. 

Mixtura solvens – zmes rozpúšťajúca hlieny. 

mixtus, a, um – [l. miscere miešať] zmiešaný.  

Miyagawanella ornithosis – vírus vyvolávajúci →ornitózu. 

mizoprostol – misoprostolum, metylester kys. (11,13E)-(+)-11,16-dihydroxy-16-metyl-9-oxoprost-13-

en-1-ovej, C22H38O5, Mr 382,54; metylesterový analóg prirodzeného cytoprotektívneho 

prostaglandínu E1, antiulcerózum, mukoprotektívum. Stimuluje tvorbu ţalúdkového hlienu a HCO3
–
, 

podporuje regeneráciu sliznice, upravuje mikrocirkuláciu a zniţuje bazálnu i stimulovanú sekréciu 

HCl. Pp. aktivuje adenylátcyklázu a zvyšuje tvorbu cAMP. Po podaní p. o. sa rýchlo resorbuje. Max. 

koncentráciu v plazme dosahuje za ½ h, eliminačný t0,5 je 20 – 40 min. Ani pri dlhšie trvajúcej 

aplikácii sa v plazme nekumuluje. Močom sa vylučuje ~ 75 %, črevom 15 % podanej látky. V 

priebehu 8 h sa vylúči 56 %. Metabolizuje sa oxidačnými systémami karboxylových kys. vo všetkých 

orgánoch, preto sa jeho metabolizmus výraznejšie nemení ani 

pri ťaţkej hepatopatii; pri renálnej insuficiencii netreba 

redukovať dávku. 

Mizoprostol 

 

Indikácie – peptický vred ţalúdka a dvanástnika, najmä prevencia jeho vzniku pri dlhodobej th. 

nesteroidnýmui antireumatikami. 

Kontraindikácie – gravidita, nešpecifické črevné zápaly; u ţien vo fertilnom veku, ak nie je 

zabezpečená antikoncepcia.  

Nežiaduce účinky – hnačka, kŕče brucha, nauzea, bolesti hlavy, hypotenzia. Zriedka poruchy 

menštruácie.  



Interakcie – účinok m. a jeho biol. dostupnosť môţu zniţovať (asi o 16 %) súčasne podané antacidá 

vo vyšších dávkach.  

Dávkovanie – v th. vredu 2-krát 0,4 mg/d počas 4–8 týţd., v profylaxii 3-krát 0,2 mg.  

Prípravok – SC 29333
®
, Cytotec

®
 tbl. 

mizoribín – 5-hydroxy-1--D-ribofuranozyl-1H-imidazol-4-karboxamid, 

C9H13N3O6, Mr 259,22; nukleozidové antibiotikum produkované kultúrou 

Eupenicillium brefedianum s cytotoxickým a imunosupresívnym účinkom 

(HE-69
®
, Brenedin

®
; aglykón C4H5N3O2, 5-hydroxy-1H-imidazol-4-

karboxamid – SM-108
®
). 

Mizoribín 

 

 

Mizuoov príznak – [Mizuo, G., jap. oftalmológ] →príznaky. 

ML 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

mlčanlivosť →povinná mlčanlivosť zdrav. pracovníkov.  

mledzivo – kolostrum; →mlieko.  

mliečnik – pryštec leţatý; Euphorbia hirta; →Euphorbiaceae. 

mlieko – produkt mliečnych ţliaz cicavcov. Od 6. týţd. gravidity a v hojnej miere v prvých 3. aţ 5. d po 

pôrode produkuje matka mledzivo (kolostrum). Svojím zloţením sa líši od zrelého materského m. a 

obsahuje tzv. kolostrové Donného telieska (leukocyty obsahujúce tuk). Ţltavé sfarbenie kolostra 

podmieňuje obsah karotinoidov.  

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

Zloženie materského a kravského mlieka 

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

       Ukazovateľ  Zrelé mlieko Prechodné mlieko    Kolostrum      Kravské mlieko 

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

Proteíny (g/l) 

Celkové   11 ± 5 (7 – 20)     16 ± 10 (13 – 19)     23 ± 13 (15 – 68)     31 (29 – 35) 

Kazeín*   3,7 (1,4 – 6,8)     5,1 (4,2 – 5,9)           25 (23 – 28) 

Mliečne proteíny** 7 (4 – 10)          7 (6 – 10) 

,,Laktalbumín“   3,6 ± 1,0 (1,4 – 6)        7,8 (6,9 – 8,6)       2,3 (1,7 – 3,8) 

,,Laktoglobulín“             2,1 (1,3 – 3,8) 

Albumín v sére   0,32 (0,2 – 0,47)      0,37 (0,26 – 0,65) 2,5     0,4 

Imunoglobulín v sére  0,09        0,36   1,0     0,8 

          (0,02 – 0,26)       (0,01 – 0,96) 

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

* v materskom i kravskom mlieku je aspoň 6 zloţiek s rozdielnym obsahom fosfátov 

** k špecifickým proteínom  -laktalbumín, laktoferín (2 – 6 g/l); zo sérových proteínov sa 

v materskom mlieku nachádza prealbumín (~ 10 mg/l), albumín, -globulíny, transferín (10 – 50 mg/l) a -globulíny, ako aj 

imunoglobulíny: IgG (1. d 0,43 g/l, 4. d 0,04 g/l), IgA (1. d 17 g/l, 4.d 1 g/l) a IgM (1. d 1,6 g/l, 4. d 0,1 g/l). Okrem toho sa vo 

včasnom kolostre nachádzajú voľné sekrečné zloţky IgA (1,35 g/l) 

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

   Ukazovateľ Zrelé mlieko    Prechodné mlieko       Kolostrum  Kravské mlieko 

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

Aminokyseliny (g/l) 



 Celkové    12,8 (6 – 16)    9,4 (6 – 10)  12 (7 – 40) 33 (27–41)  

 Alanín     0,36 – 0,42        0,75 

 Arginín    0,43 ± 0,88 (0,28 – 0,64)   0,63 ± 0,0,69 (0,5 – 0,7) 0,74 (0,62 – 0,96) 1,4 (1,2–1,6) 

 Kys. asparágová   0,89 – 0,98       

 Cystín     0,23 – 0,25       

 Kys. glutámová    1,89 – 2,00       

 Glycín     0,23 – 0,24       

 Histidín    0,24 ± 0,041 (0,12 – 0,30)   0,38 ± 0,05 (0,29 – 0,45) 0,41 (0,35 – 046) 1,2 (1,1 – 1,3) 

 Izoleucín    0,61 ± 0,12  (0,41 – 0,92)   0,97 ± 0,11 (0,73 – 1,21) 1,01 (0,88 – 1,15)    2,5 (2,1 – 2,9) 

 Leucín     0,97 ± 0,17  (0,65 – 1,47)   1,51 ± 0,22 (1,13 – 1,97) 1,66 (1,33 – 2,14)    3,2 (2,3 – 3,1) 

 Lyzín     0,70 ± 0,13  (0,36 – 0,93)   1,13 ± 0,16 (0,88 – 1,48) 1,18 (0,95 – 1,41)    2,6 (2,3 – 3,1) 

 Metionín    0,12 ± 0,02  (0,07 – 0,16)   0,24 ± 0,04 (0,16 – 0,34) 0,25 (0,19 – 0,36)    0,8 (0,6 – 0,9) 

 Fenylalanín    0,40 ± 0,07  (0,24 – 0,58)   0,62 ± 0,06 (0,48 – 0,71) 0,70 (0,60 – 0,84)    1,8 (1,5 – 2,2)  

 Prolín     0,84 – 0,94       

 Serín     0,47 – 0,51       

 Treonín    0,52 ± 0,085 (0,3 – 0,66)  0,78 ± 0,08 (0,61 – 0,91) 0,75 (0,75 – 1,04)    1,7 (1,3 – 2,2 

 Tryptofán    0,19 ± 0,03 (0,14 – 0,26)  0,28 ± 0,02 (0,23 – 0,32) 0,32 (0,25 – 0,42)    0,6 (0,4 – 0,8) 

 Tyrozín    0,46 – 0,52  

 Valín                      0,73 ± 0,16 (0,45 – 1,14)       1,05 ± 0,12 (0,77 – 1,36)      1,17 (0,98 – 1,49)   2,6 (2,4 – 2,8) 

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

Ukazovateľ  Zrelé mlieko  Prechodné mlieko    Kolostrum  Kravské mlieko 

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

Nebielkovinový dusík 

 Celkový mg/l  324 ± 57 (173 – 604)         479 (425 – 533)    281 (243 – 323) 

 N-močoviny mg/l 180 ± 24 (127 – 235)         111     131 (61 – 204) 

 N-kys. močovej mg/l 22 ± 5 (13 – 41)      7,7 (3,8 – 12,3) 

 N-kreatinínu mg/l 11 ± 2 (8 – 19)       3,2 (1,5 – 4,5) 

 N-kreatínu mg/l  11 ± 7 (2 – 41)        12 (8 – 18) 

 N-aminokyselín mg/l 50 ± 14 (28 – 113)           44    40–120  47 (37 – 62) 

 N-cholínu mg/l  10 ± 3 (6 – 17)      12 (5 – 19) 

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

Sacharidy a iné uhľohydráty (g/) 

 Laktóza    71 ± 4 (49 – 95)          64 (61 – 67)   57 (11 – 79)  47 (45 – 50) 

 Oligosacharidy    6           – 

 Fukóza    1,3           –     –           – 

 Glukozamín    0,7 – 0,8          –   1,4 – 4,3   0 

 Galaktozamín     0,0 – 0,4          –   0,04 – 0,7  0 

 Kys. N-acetylneuramínová   0,63 ± 0,04          1,01 ± 0,07  1,27 ± 0,08  0,08 – 0,14 

 Myoinozitol   0,45 (0,39 – 0,56)          –    –  0,08(0,06–0,12) 

 Kys. citrónová    0,35 – 1,25           –    –  2,54 (2,15–2,9) 

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

Tuky  

 Celkové g/l   45 ± 10 (13 – 83)            35 ± 7 (27 – 52)  30 (25 – 32)   38 (34 – 61) 

 Cholesterol mg/l  139 ± 25 (88 – 202)          241 ± 62   280 ± 70   110 (70 – 170) 

      126 – 320)                        (180 – 345) 

 – voľný %   76             77     80 (90 – 95) 

 Lipidový fosfor mg/l  11 ± 1 (7 – 14)            16 ± 1 (11 – 20) 12 ± 1 (6 – 17)  53 – 7 

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

Energia MJ/l    3,13 ± 0,39 (2 – 5)          3,1 ± 0,2 (2,7 – 3,5)     2,8 (2,5 – 3,1) 2,9 (2,5 – 3,7) 

Relatívna hustota  1,031 ± 0,002           1,035 (1,034 – 1,036)  1,034  1,031 

     (1,26 – 1,037)       (1,028 – 1,033) 

Osmolalita mmol/kg  300 ± 12        277 

pH   7,01 (6,4 – 7,6         7,29 ± 0,19         6,62 (6,55–6,68) 



Sušina g/l   129 ± 11 (103 – 175)       133 ± 8 (105 – 156)    128±13 (100–167) 124 (119–142) 

Popol g/l  2,02 ± 0,18 (1,6 – 2,66)    2,67 ± 0,32 (2,31 – 3,38) 3,08 (2,47 – 3,50) 7,15 (6,18–7,71)  

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

   Ukazovateľ    Zrelé mlieko       Prechodné mlieko      Kolostrum    Kravské mlieko 

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

Minerály 

Sodík mg/l           0,17 ± 0,05 (0,06 – 0,44)      0,29 ± 0,08 (0,19 – 0,54)  0,50 ± 0,27 (0,26 – 1,4)      0,77 (0,39– 1,39) 

Draslík mg/l         0,51 ± 0,09 (0,37 – 0,64)      0,64 ± 0,07 (0,53 – 0,77) 0,75 (0,66 – 0,87)             1,43 (0,38– 2,87) 

Vápnik mg/l          0,34 ± 0,07 (0,17 – 0,61)      0,46 ± 0,1 (0,23 – 0,63)  0,48 ± 0,12                     1,37 (0,56– 3,81) 

            (0,22 – 0,79) 

Horčík mg/l         0,04 ± 0,01 (0,02 – 0,06)      0,04 ± 0,01 (0,03 – 0,05) 0,04 ± 0,01              0,13 (0,07–0,22) 

          (0,03 – 0,08) 

Ţelezo mg/l         0,50 (0,20 – 0,80)      0,59 (0,29 – 1,45) 1,0             0,45 (0,25– 0,75)  

Meď mg/l         0,51 ± 0,05        1,04 ± 0,07  1,34  ±  0,11            0,102 

Zinok mg/l         1,18 (0,17–3,0)       3,82 (0,39 – 5,88) 5,59 (0,72 – 9,81)            3,9 (1,7 – 6,6) 

Mangán mg/l         15                   20  

Chróm mg/l         80                   50 

Kobalt mg/l                    0,4 – 1,1 

Olovo mg/l                    26 (6 – 58) 

Fosfor g/l         0,14 ± 0,03        0,2 ± 0,05 (0,05 (0,1–3,2) 0,16±0,05 (0,09 – 0,25)      0,91 (0,56–1,12) 

Síra g/l          0,14 ± 0,03       0,2 ±0,02 (0,15–0,23) 0,23 (0,20 – 0,26)            0,30 (0,24 – 036) 

Fluór mg/l         25 (4 – 50)                  30 

Jód mg/l         61 (44 – 93)     60 (38–100)            81 (42 – 100) 

Selén mg/l         21 (10 – 38)                  40 (5 – 67) 

Vitamíny 

 A mg/l          0,6 ± 0,2 (0,2 – 2,3)      0,9 ± 0,3 (0,6–1,8) 1,6 ± 0,6 (0,8–3,1)            0,3 (0,2–0,4) 

 Karotín mg/l          0,3 ± 0,1 (0,02 – 0,8)       0,4 ± 0,1 (0,2 – 0,6)  1,4 ± 0,8 (0,4–3,9)            0,4 (0,1–0,8)  

 Cholekalciferol mg/l   1,5                  1,4 

 – sulfát mg/l        10                  4,4 

 25-hydroxychole-       0,15                   0,25 

    kalciferol mg/l 

 -tokoferol mg/l          2,4 (1,0 – 4,8)       9 (4 – 19)   15 (3 – 30)          0,6 (0,2 – 1,0) 

 Tiamín mg/l         0,14 ± 0,02 (0,08 – 0,23)    0,06 ± 0,02 (0,02 – 0,11)  0,02 ± 0,006         0,43 (0,28– 0,90)   

 Riboflavín mg/l          0,37 ± 0,09 (0,2 – 0,8)      0,37 ± 0,05 (0,28 – 0,5)  0,30 ± 0,09           1,56 (1,16–2,02)  

 Vitamín B6 mg/l          0,2 (0,1 – 0,2)     0,5 (0,4 – 0,6) 

 Kys. nikotínová mg/l  1,8 ± 0,5 (0,7 – 3,)     1,8 ± 0,8 (0,6 – 3,6)  0,8 ± 0,2 (0,5 – 1,5)         0,7 (0,5 – 0,9) 

 Kys. listová celková    320  

        voľná        14 (10 – 19)    5,7 ± 4,9   5,0 ± 2,0          90 (62 – 100) 

 Vitamín B12          0,34 (0,21 – 0,46)   0,10 (0,04 – 0 39)   0,063 ± 0,007           2,48 

 Biotín mg/l          11                  22 (14 – 29) 

 Kys. pantotén. mg/l    2,46 ± 0,63 (0,9 – 5,8)     2,88 ± 0,57 (1,35 – 4,12)  1,83 ± 0,86 (0,3 – 3,0)     3,4 (2,2 – 5,5) 

 Kys. askorbová mg/l   52 ± 19 (0 – 112)   71 ± 12 (45 – 90)   72 ± 18 (47 – 104)          11(3– 23)   

 voľná         14 (10 – 19)    5,7 ± 4,9    5,0 ± 2,0          90 (62 – 100) 

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

Nukleové kyseliny 

 DNA          11 – 23     8          15 

 RNA          215 – 400     111           54 

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

Objem materského m. sa stanovuje v praxi váţením dojčaťa pred dojčením a po ňom. Keď sa 

prsníky vyprázdnia, dojča nemočí, nevyprázdni stolicu a nevracia, je pokles jeho hmotnosti 

dostatočnou mierou produkcie m. Navyše sa dá merať m. vytlačené z prsníkov. Produkcia m. sa dá 

určovať aj manuálnou al. mechanickou expresiou prsníkov; tým sa však nedá pp. získať celý objem 



bez toho, aby sa neovplyvnila laktácia. Cicanie dieťaťom stimuluje nielen prsníkové bradavky a 

dvorčeky, ale má pre matku aj emocionálny význam. 

Objem produkovaného m. zodpovedá potrebám dojčaťa; u 5 – 6-kg sa produkuje denne ~ 850 ml 

mlieka. 

V materskom mlieku je asi 35 g/l tukov, okolo 6.00 h je ich koncentrácia 25 g/l, okolo 10.00 h aţ 40 

g/l. 

Zloţenie mlieka sa v prvých 2 týţd. výrazne mení. Pri odbere mlieka na vyšetrenie sa neodporúča 

mechanicky získavať mlieko z jedného prsníka, kým dojča odsáva mlieko z druhého prsníka, 

pretoţe zloţenie mlieka z obidvoch prsníkov nemusí byť rovnaké. Jednorazová vzorka nemusí 

zodpovedať priemeru 24-h produkcie. 

Voľné aminokyseliny tvoria v materskom a kravskom mlieku len niekoľko % z celkových 

aminokyselín. Taurín, aminokyselina dôleţitá pre výţivu novorodenca, sa nachádza len vo voľnej 

forme. 

Z enzýmov sa v materskom m. nachádza lakátdehydrogenáza, malatdehydrogenáza, glukóza-6-

fosfádehydrogenáza, xantinoxidáza, kataláza, peroxidáza, aspartátaminotransferáza, alanín-

aminotransferáza, arylesteráza, lipáza, acetylesteráza, cholinesteráza, alkalická a kyslá fosfa-táza, 

amyláza, -glukuronidáza, peptidhydrolázy, anorg. pyrofosfatáza, adenozíntrifosfatáza, 

fruktózodifosfátaldoláza, glukózafosfátizomeráza, ako aj fukozyltransferázy podľa prísluš-nosti k 

Lewisovej krvnej skupine. 

V materskom m. sa zistilo min. 25 rozličných oligosacharidov, špeciálne lakto-N-tetraóza (~ 0,5 g/l), 

pri Leisovom fenotype Le (a–b) 2
,
-fukozidolaktóza (~ 0,3 g/l). V materskom i kravskom m. značne 

kolíše obsah kys. askorbovej vzávislosti jej od prívodu potravou. 

M. je zloţitá zmes min. 140 karboxylových kys., resp. ich zloţiek. Rozvetvené a i. beţné 

karboxylové kys. sú pp. produktmi baktériového metabolizmu v čreve. Profil karboxylových kys. v m. 

závisí od druhu tuku privádzaného potravou a od prívodu energie. Pri dostatočnom prívode energie 

a normálnom zloţení potravy sa profil mliečnych lipidov podobá profilu lipidov v potrave; pri 

nedostatočnom prívode energie sa podobá zásobnému tuku. Pri nedostatočnom prívode tukov, ale 

dostatočnom prívode energie syntetizujú prsníky viac kys. laurovej a myristovej. 

mljetský syndróm  →syndrómy. 

MM 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

MM – skr. angl. 1. mucous membrane sliznica; 2. multiple myeloma mnohopočetný meylóm; 3. skr. 

nem. Muttermund ústie maternice; 4. skr. nem. malignes Melanom malígny melanóm. 

mm. – skr. l. musculi svaly. 

MMEFR – skr. angl. maximal midexpiratory flow rate rýchlosť max. exspiračného prúdu. 

MMF – skr. angl. mean maximum flow priemerný max. prietok. 

MMN syndróm →syndrómy. 

MMOA – skr. angl. maxillary mandibular odontectomy alveolectomy maxilárna mandibulár-na 

odontektomia, alveolektómia, vytiahnutie zuba, zubného lôţka. 

MMP – skr. angl. matrix metalloproteinase matricová metaloproteináza. 

MMS-test – Mini-Mental-State, Folsteinov test kognitívnych funkcií, test pouţívaný najmä v geriatrii 

(→Topinkovej-Mellanovej test; →testy). 



MMSC – metylmetionínsulfóniumchlorid; vitamín U. 

MMSE – skr. angl. mini-mental state examination vyšetrenia mentálneho stavu. 

MN 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

MN – skr. angl. midnight polnoc. 

Mn – chem. značka →mangánu. 

MND –  skr. angl. motor neurone disease ochorenie motorických neurónov. 

mníškovité →Lymantriidae.  

mnohorozmerná analýza →štatistická analýza. 

mnohoštetinavce →Polychaeta. 

MO 
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

MO – skr. angl. 1. mineral oil minerálny olej; 2. mesio-occlusal meziooklúzny; 3. Medical Officer 

úradný lekár. 

Mo – symbol chem. prvku →molybdén. 

Moban
®
 (Endo) – antipsychotikum; →molindón. 

Mobenol
®
 – perorálne antidiabetikum; →tolbutamid. 

Mobergov test →testy. 

Mobidin
®
 – črevné antiseptikum; magnéziumsalicylát. 

Mobiflex
®
 – antiflogistikum, analgetikum; →tenoxikam. 

Mobilan
®
 (Galen) – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; →indometacín. 

mobilis, e – [l.] pohyblivý. 

mobilisatio, onis, f. – [l. movere hýbať] →mobilizácia. 

mobilita – [l. mobilitas] pohyblivosť. 

mobilitas, atis, f. – [l. movere hýbať] →mobilita. 

mobiliter – [l.] pohybovo, rýchlo. 

mobilizácia – [mobilisatio] 1. uvedenie do pohybu (napr. kĺbu); 2. prechod zo stavu imobilizácie do 

aktívneho pohybového reţimu; opatrenia smerujúce k aktivácii pacienta; má dôleţitú úlohu v 

profylaxii trombózy, prevencii kontraktúr ap. 

Mobisyl
®
 (Ascher) – trietanolamín. 

mobokracia – [angl. mob dav + g. kratos vláda] syn. klaka, nátlaková skupina, nestály, obvykle 

politicky manipulovaný dav vykonávajúci nátlak na vládu al. orgány miestnej samo-správy a 

poţadujúci prijatie určitých sociálnych al. politických opatrení. 

Mobutazon
®
 – antiflogistikum; →mofebutazón. 

Mobuzon
®
 – antiflogistikum; →mofebutazón. 

moc – sociol. vyššia pozícia v spoločenskom vzťahu, príp. ţivotnom prostredí vôbec. 

1. M. je schopnosť donútiť dakoho, aby si počínal inak, ako by chcel. Je to pravdepodobnosť, ţe 

jeden činiteľ bude schopný presadiť svoju vlastnú vôľu napriek odporu iných (Max Weber). 



Významná je otázka, či je m. dôsledklom osobných vzťahov al. vyplýva zo štruktúry danej 

spoločnosti. Zdrojom štruktúrnej m. je najčastejšie majetok al. pozícia v štátnom al. inom aparáte. V 

modernej spoločnosti je donucovanie monopolizované štátom. Kde nie je moţnosť donútenia, hovorí 

sa často len o vplyve; hranica medzi nimi je však plynulá. Závislosť jednotlivcov al. skupín od iných 

jednotlivcov al. skupín vyplýva z m., kt. sa môţe uplatniť trestnou sankciou, ako aj z vplyvu, kt. má k 

dispozícii ekonomické al. psychol. stimuly a postihy. Pre povahu mocenského monopolu je dôleţitá 

koncentrácia m. a sústava bŕzd, resp. protiváh (deľba m.), rozsah pôsobenia (kt. činnosti 

jednotlivcov a skupín podliehajú schváleniu), spôsob obsadzovania miest drţiteľov (vykonávateľov) 

m. – voľbou, menovaním, losom ap.) a aký okruh osôb sa na rozhodovaní o tomto obsadzovaní 

môţe zúčastniť.  

2. Vo vzťahu k celkovému prostrediu tkvie m. človeka v rozsahu jeho schopnosti pouţiť a rozvinúť 

svoju kapacitu, ľudský potenciál. Meradlom m. je mnoţstvo vonkajších prekáţok týchto schopností, 

kt. treba prekonať (C. B. Macpherson).  

MOCA – 4,4
,
-metylénbis[2-chlóranilín]. 

Mocap
®
 (Mobil) – insekticídum, nematocídum; →etotrop. 

mocenstvo →valencia. 

mocimycín – syn. delvomycín, kirromycín, C43H60N2O12, Mr 796,96; antibiotikum produko-vané 

kultúrou Streptomyces ramocissimus, podporuje rast ţivočíchov (Antibiotic MYC 8003
®
). 

 

MOCR – skr. angl., počítač. microfilm optical character recognition rozpoznávanie mikrofilmových 

optických znakov.  

Moctanin
®
 (Ascot) – cholelytikum; →monooktanoín. 

moč – [l. urina] tekutina tvorená obličkami a obsahujúca odpadové látky vynikajúce pri látkovej 

výmene (koncové produkty metabolizmu dusíkatých látok, močovinu, kys. močovú, močové farbivá, 

ale aj lieky, príp. jedy). Tieto látky sú rozpustené vo vode, kt. spolu s niekt. iónmi, sodíkom 

a chloridmi (ale aj vápnika, fosfátmi a i.) tvoria základ moču. Ďalších niekoľko desiatok látok je 

v moči v stopových mnoţstvách. Moč sa tvorí v obličkách z pretekajúcej krvim, pričom glomerulovou 

filtráciou sa tvorí primárny moč, kým definitívny moč sa vylučuje z tela po úpravách v tubulárnom 

systéme. Jeho zloţenie odráţa stav nielen obličiek samých, ale aj celého organizmu, preto 

vyšetrenie moču patrí k základným. Vyšetrenie sa vykonáva z čerstvého ranného moču (do 2 h po 

odbere), kt. je viac zahustený. 

Vyšetrenie moču – sa skladá z posúdenia fyz. vlastností moču, chemickej analýzy, vyšetrenie 

močového sedimentu a mikrobiol. vyšetrenia. 

Z fyzikálnych vlastností sa posudzuje objem, sfarbenie, príp. zákal, zápach, hustota, resp. 

osmolalita a pH moču.  

Objem moču ovplyvňuje prívod tekutín a látok vylučovaných obličkami (sodík, močovina a i.), ako aj 

extrarenálne straty tekutín (potenie ap.) ďalej funkcia obličiek, kardiovaskulárneho 

a neuroendokrinného systému. Objem sa stanovuje v odmernom valci, v prípade > 6-h zberného 

obdobnia v jednolitrovom, v prípade < 3-h zberného obdobia v 250 ml valci.  



Zdravý dospelý jedinec vylučuje denne 750 – 2000 ml moču. Objem < ako 400 ml/d /16 ml/h) svedčí 

o oligúrii, objem < 200 ml/d (4 ml/h) o anúrii a < 50 ml/d o úplnej anúrii. Diuréza > 2000 ml/d sa 

označuje ako polyúria. Pri hodnotení objemu moču treba zohľadniť vek, pohlavie a telesný povrch 

(res. Hmotnosť tela), ďalej denný rytmus, polohu tela, telesnú a psychickú aktivitu. Choroby 

a terapia (diuretiká ap.) môţu významne meniť diurézu. 

Správnosť zberu moču moţno orientačne preveriť v laboratóriu súčasným stanovením denného 

odpadu kreatinínu močom, kr. býva u muţov 8,0 ± 0,8 a u ţien 6,5 ± 0,6 mmol/m
2
 telesného 

povrchu. 

Sfarbenie moču – je podmienené prítomnosťou ţltého urochrómu a ruţového uroerytrínu. Čerstvý 

moč je číra jantárovoţltá tekutina. Sfarbenie moču značne záívisí od hustoty; svetlejší odtieň má 

moč zriedený (býva tu aj väčší objem), koncentrovanejší moč býva tmavší. Farba moču sa môţe 

výrazne meniť v závislosti od druhu príjímaných potravín, metabolitov, ako aj rozličných liekov 

prítomných v moči. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Príčiny sfarbenia moču 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sfarbenie moču  Klinický stav    Potraviny  Metabolity 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

bezfarebné   polyúria 

svetloţlté  diabetes insipidus 

    diabetes mellitus 

    chronická obličková nedostatočnosť 

ţlté   fyziologické    potravinové farbivá urochróm 

ţltooranţové  dehydratácia    potravinové farbivá urobilín 

ţltozelené  choroby hepatobiliárneho systému     bilirubín 

    (ikterus)        biliverdín 

            indikán 

ţltočervenohnedé hematúria    cvikla   hemoglobín 

    hemoglobinúria    potravinové farbivá myoglobín 

    myoglobinúria       porfyríny 

    kontaminácia počas menštruácie 

hnedočierne   alkaptonúria       melanín 

    melanóm       methemoglobín 

    ochronóza       porfyríny 

    otrava fenolmi 

modrozelené   infekcia močových ciest (Pseudomonas)    kys. homogenti- 

            zová, indikán 

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

Zákal moču môţe byť vyvolaný chem. látkami al. bunkami. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pričny zákalu moču a jeho diferenciácia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Príčina   Spôsob vyčírenia moču   Poznáma 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Uráty    Rozpustné pri 60 °C al. po pridaní  Ruţovočervený sediment (se- 

      10 % NaOH    dimentum lateritium) 

Fosfáty   Rozpustné pri 60 °C al. po pridaní   

     Kys. octovej ľadovej 

Karbonáty   Ako fosfáty, po pridaní kyseliny sa 

     tvoria bublinky CO2 

Oxaláty   Rozpustný v zriedenej HCl 

Hlien         Moč je viskózny 



Rtg kontrastné látky  Rozpustné v 10 % NaOH 

Lipidy    Rozpustné v étere   Moč opaleskuje 

Lymfa    Rozpustná v étere   Moč má mliečny vzhľad 

Baktérie        Hnilobný zápach moču 

Huby         Sladkastý zápach moču 

Erytrocyty        Červené sfarbenie a dýmový 

          vzhľad moču 

Leukocyty, epitélie,   

spermatozoá 

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

Zápach moču – je charakteristický. Podmieňujú ho malé mnoţstvá prchavých karboxylových 

kyselín a urinoid; je menej intenzívny v zriedenom ako koncentrovanom moči. Vôňa po ovocí smôţe 

znamenať prítomnosť acetónu, zápach po sírovodíku prítomnosť hnisu al. cystinúriu, amoniakový 

zápach rozklad moču následkom kontaminácie baktériami štiepiacimi močovinu, napr. Proteus spp. 

(najmä u detí a ţien).Niekt. látky sa prejavia svojím charakteristickým zápachom (mentol, terpentín 

ap.). 

Hustota moču – je hrubým indikátorom koncentračnej schopnosti obličiek. Vyšetruje sa pomocou 

urometra al. indikátorových papierikov. Presnejčie informácie o koncentrácii moču sa získajú 

osmometriou. 

pH moču – meria sa pomocou indikátorových pásikov. Metóda je zaloţená na zmene sfarbenia 

dvoch indikátorov – metylovej červenej a brómtymolovej modrej, a to v intervale pH 5,0 – 9,0. 

Sfarbenie políčka sa môţe meniť od oranţovej (kyslý moč) po zelenomodrú (alkalický moč). 

U zdravého jedinca je pH moču 4,7 – 7,8. Extrémne kyslé al. zásadité hodnoty svedčia obyčajne 

o nesprávnom získaní moču. Kyslý moč býva po poţití bielkovín a čučoriedok, pri hladovaní, 

horúčke, dehydratácii (deplecia draslíka s kontrakciou objemu telových tekutín a zvýšenou 

reabsorpciou HCO3
–
), pri hnačke (dehydratácia a straty HCO3

–
), diabetickej ketoacidóze, 

metabolickej a respiračnej acidóze (s výnimkou novorodencov, u kt. je zvýšené vylučovanie kys. 

močovej a org. kyselín), v spánku, v prítomnosti baktérií produkujúcich kyseliny (kolibacilárna 

infekcia, tbc obličiek) a po podávaní niekt. liekov (NH4Cl, metionín a meténamidmandelát – pri th. 

obličkových fosfátových a karbonátových konkrementov, kt. vznikajú v alkalickom moči sa podávajú 

ako acidifikačné látky). 

Alkalický moč sa zisťuje pri rastlinnej strave (napr. po poţití citrusových plodov), po vracaní, pri 

renálnej tubulárnej acidóze, respiračnej a metabolickej alkalóze, v prítomnosti baktérií štiepiacich 

močovinu a produkujúcich amoniak (Proteus), po podávaní inhibítorov karboanhydrázy (Diluran
®
), 

pri diéte s nízkym obsahom sacharidov a chronickej obličkovej nedostatočnosti. Pri pH moču 8,0 aţ 

8,5 treba myslieť na kontamináciu moču baktériami (Proteus spp.) zvonka.  

Chemické vyšetrenie moču – vykonáva sa kvalit. Dôkazom, resp. semikvantit. stanovením dg. 

závaţných zloţiek moču pomocou indikátorových pásikov Ide najmä o vyšetrenie bielkoviny, krvi 

(hemoglobínu a myoglobínu), sacharidov, ketolátok, ţlčových ferbív (bilirubín a urobilinogén) 

a dusitanov. 

Na mikrobiologické vyšetrenie moču treba odobrať moč do sterilných skúmaviek. 

močenie – l. mictio, micturatio, uresis, urinatio, diuresis; →vesica urinaria. Hladké svalstvo močového 

mechúra sa počas plnenia mechúra napína bez toho, aby paralelne stúpal hydrostatický tlak v 

mechúri. Počas m. však v dôsledku kontrakcie detruzora stúpa intraveziálny tlak. Ţenská uretra je ~ 

3,5 cm, kým muţská uretra aţ 18 – 22 cm dlhá fibromuskulárna rúrka, kt. stenu tvorí vnútorná vrstva 

cirkulárneho hladkého svalstva a distálnej polovici aj vonkajšia vrstva priečne pruhovaného svalstva, 

ďalej sliznica a podsliznicové spojivové tkanivo. Úlohou dvoch sfinkterov uretry, vnútorného 



hladkého a vonkajšieho priečne pruhovaného, je zabezpečiť kontinenciu moču a umoţniť spontánne 

močenie. Na kontinencii sa zúčastňuje aj panvové dno, kt. priečne pruhované svalstvo (m. levatori 

ani) fixuje uretru, udrţiava normálnu polohu uretry a krčka močového mechúra a počas náhleho 

zvýšenie intraabdominálneho tlaku pritláča uretru proti prednej stene vagíny. 

Keď náplň močového mechúra dosiahne svoju funkčnú kapacitu a distenzia jeho steny kritickú 

hodnotu, signály o tom sa vo forme vysokofrekvenčných stimulov prenášajú aţ do mozgovej kôry. 

Mozgová kôra však môţe mikčný reflex potlačiť a močenie oddieliť. Samotné močenie je dôsledkom 

aktivácie vláken a uvoľnenia acetylcholínu v mieste muskarínových receptorov M3 na vláknach 

detruzora a jeho následnej kontrakcie. Súčasne nastáva inhibícia aktivity somatických pudendálnych 

vláken a relaxácia vonkajšieho zvierača a panvového dna, a tým pokles uretrálneho oklúzneho 

tlaku. Po vyprázdnení mechúra sa mikčný cyklus opakuje. 

M. zabezpečujú viaceré nervové mechanizmy: 1. Parasympatikové miechové Budgeho reflexné al. 

automatické centrum močenia je uloţené v segmentoch S2 – S4 (u dospelého vo výške Th12 – L1). 

Motorické a senzitívne vlákna prichádzajú do mechúra v nn. erigenes al. nn. pelvici a plexus 

hypogastricus. Aferentné vlákna vedú pocity bolesti, dotyku a nutkania na močenie, eferentné 

vlákna vyvolávajú kontrakciu detruzora a relaxáciu vnútorného zvierača. 2. Sympatiková inervácia 

vychádza zo segmentov Th11 – L2, dostáva sa k mechúru cez plexus hypogastricus a n. 

praesacralis. Inervuje prevaţne trigonum, prenáša pocit plnosti mechúra a kontrahuje m. sphincter 

internus pri ejakulácii. 3. Somatická zložka – n. pudendus, vychádza zo segmentov S2 – S4 a 

zásobuje m. sphincter externus, kt. je schopný vyvolať kontrakciu sfinkteru, ale nie je schopný ho 

voľne relaxovať. Reflexný oblúk automatickej mikcie u dojčiat prebieha takto: zmenu tlaku v mechúri 

vedie parasympatikus do centra močenia, motorická odpoveď ide cez parasympatikus na detruzor a 

cez sympatikus na hrdlo. U dospelého je mikcia vedomá, kontrolovaná. 4. Centrálne mikčné 

centrum je v pons cerebri (ncl. coeruleus) a mozgovom kmeni. Kontroluje kontrakciu detruzora a 

relaxáciu vnútorného i vonkajšieho sfinktera počas močenia. 5. Toto centrum podlieha tlmivému 

vplyvu a kontrole mozgovou kôrou s kôrovými centrami vo frontálnych lalokoch a prednej časti gyrus 

cingulatus, kt. má trojakú funkciu: vníma potrebu močenia, brzdí miechové centrum automatickej 

mikcie a ovláda priečne pruhované pomocné svaly, vonkajší zvierač, bránicu a m. levator ani. 

Sérotonín a noradrenalín zabezpečujú interakciu centrálnych štruktúr s Onufovým centrom močenia. 

Kontrakciu vonkajšieho zvierača iniciuje glutamát. Sérotonín a noradrenalín zosilňuje excitačný 

účinok glutamátu na motorické neuróny vonkajšieho sfinktera. Odstránenie glutamátu je naopak 

signálom na relaxáciu zvierača uretry. 

Poruchy močenia – zahrňujú: →algúria, →dyzúria, →enuresis nocturna, →incontinentia urinae, 

→ischuria paradoxa et spastica, →neurogénny mechúr, →nyktúria, →opsiuria, →polakizúria, 

→polyúria a i. 

Bolestivé močenie – urodynia; →algúria. 

Mimovôľové m. – enuresis, incontinentia urinae; →inkontinencia moču. 

Nočné pomočovanie →enuresis nocturna. 

Močenie s ťažkosťami – dysuria; →dyzúria. 

močiarka okrúhla – Batrachium circinatum; →Ranunculaceae. 

močiarka vodná →Batrachium aquatile. 

močiarka živorodá →Viviparus viviparus. 

močiarnica mekotavá – Capella gallinago. Menší vták z čeľade →slukovitých (Scolopacidae). Ţije na 

bahnitých miestach okolo rybníkov. 



močová rúra →uretra. 

močové cesty – vývodné močové cesty, súčasť močového ústrojenstva tvorená nadväzujúcimi 

dutými orgánmi. Patria sem: obličková panvička s obličkovými kalichmi (sú anat. súčasťou obličky), 

močovod (→ureter), →močový mechúr s močovou trubicou (→uretra). Niekedy sa močové cesty 

delia na horné (obličková panvička s kalichmi a močovod) a dolné (močový mechúr a močová 

trubica. Anatomicky, vývojovo i funkčne majú dolné močové cesty úzke vzťahy s pohlavnými 

orgánmi (urogenitálny systém). Častými chorobami močových ciest je tvorba konkrementov 

(urolitiáza) a zápaly (infekcie močových ciest). Ich choroba sa zaoberá urológia. Funkciou močových 

ciest je uskladňovanie a vylučovanie moču, ktorý sa tvorí v obličkovom parenchýme (por. nefrón). 

Toto delenie je však relat., pretoţe v močových cestách môţe byť zloţenie moču ešte mierne 

upravené.   

močovina →urea. 

močovod →ureter. 

močovodový – l. uretericus. 

močový –  l. urinalis, urinarius.  

Močový mechúr – vakovitý irgán uloţený v malej panve, súčasť močových ciest. Slúţi na 

zadrţovanie moču, pritekajúceho v podstate nepretrţite močovodmi z obličiek a jeho vypudzovanie 

močovou trubicou (uretrou) von z tela. Na močovm mechúri sa rozlišuje spodina (fundus), stredná 

časť, telo (curpus) a vrchol (apex). Do fundu ústia obidva močovody a vycháda tade uretra. Oblasť 

okolo výstupu uretry sa označuje ako krčok (cervix). Fundus je obrátený smerom k prostate um 

muţa a k hrdlo maternice u ţeny. Apex smeruje kranioventrálne a je spojený väzom (lig. umbilicale 

medianum) s pupkom. Stenu močového mechúra tvorí sliznica, s riedkym podsliznicovým väzivom 

a svalovinou. V okolí je väzivo, časť močového mechúra je krytá peritoneom. Stena je rôzne hrubá 

v závislosti od náplne mechúra. Sliznica má početné riasy, trojuholníková oblasť medzi dvoma 

vyústeniami ureterov a začiatkom uretry sa nazáva trigonum vesicae (tu riasy nie sú). Svalovina je 

tvorená hladkými svalmi usporiadanými v neúplne oddelených troch vrstvách a samostatne sa v nej 

opisujú m. pubovesicalis, retrovesicalis, retractor uvulae, triagonalis. Má vypoudzovaciu (m. 

detrusor) a uzatváraciu funkciu (m. sphincter vesicae). Močový mechúr pojme u dospelého ať 500 

ml moču, nutkanie k močeniu sa však dostavuje skôr (asi pri 250 ml). Naplnený močový mechúr 

dosahuje nad symfýzu, moţno ho napr. vyklepať, k naplnenému mechúru je prístup nad symfýzou 

bez nutnosti narušiť peritoneum, ako je to v prípade sectio alta (cystotomia); →vesica urinaria. 

Močový sediment – močová usadenina, t. j. bunkové a nerozp. súčasti moču získané jeho 

odstredením. Vyšetruje sa pod mikroskopom a je dôleţitou súčasťou vyšetrenia obličiek a močových 

ciest. V kočovm sedimente môţu byť za určitých chorobných stavov obsiahnuté vo väčšom 

mnoţstve erytrocyty, leukocyty, valce baktérie, príp. kryštály, napr. soli kys. močovej, pri niekt. 

močových konkrementoch. Močový sediment sa vyšetruje aj kvantitatívne z moču získanom za 

určité zberné obdobie (Addisov sediment, Hamburgerov sediment).  

MOD – skr. angl. 1. moderate mierny; 2. skr. angl. mesio-occlusodistal meziooklúzodistálny; 3. module 

modul; 4. modulation modulácia; 5. modulator modulátor; 6. modification modifikácia; 7. model; 8. 

message outup descriptor deskriptor výstupnej správy; 9. skr. andl. maturity-onset diabetes diabetes 

dospelých, diabetes mellitus, kt. začal vo vyššom veku, po 65. r. veku; syn. starecký diabetes; por. 

MODY, JOD; 10. skr. angl. multiple organ dysfunction mnohopočetná orgánová dysfunkcia; 

→MODS. 

Mod
®
 (Irbi) – antiemetikum; →domperidón. 

Modacin
®
 (Tanabe) – antianginózum; →oxyfedrín. 



Modacor
®
 (I. S. H.) – antianginózum; →oxyfedrín. 

Modalina
®
 – antipsychotikum; →trifluoperazín. 

modalita – [modalitas] modálnosť; 1. spôsob; okolnosť, podmienka; 2. podrobnosť; 3. log. stupeň 

istoty určitého súdu; 4. lingv. spôsob vyjadrovania vzťahu postoja hovoriaceho k deju; 5. filozof. 

spôsob jestvovania al. priebehu. 

Jestvujú mody bytia (kategórie a transcendentáliá) a mody absolútna. Podľa →panteizmu veci 

vrátane človeka nie sú samostatne existujúce substancie, ale len modami (určeniami) al. prejavmi 

absolútna. Tým, ţe sa človek poznáva, poznáva v pravde Boh seba samého. Spinoza chápe mody 

ako obmedzené javové formy obidvoch nám známych atribútov Boha, t. j. konečné veci, v kt. sa 

zjavuje paralelizmus obidvoch atribútov ako duša a telo.  

Väčšinou sa však m. vzťahuje na súd (S) a rozumie sa tým spôsob, ako sa v súde spája subjekt a 

predikát. Toto spojenie moţno pozorovať ako psychol. postup. Potom dostávame psychol. m. 

trvdenia (napr. váhavý, rozhodný, emfatický ap.). Keď sa na S hľadí obsahovo a vo svojom vzťahu k 

stavu vecí, kt. má vyjadriť, hovorí sa o hodnotiacich m. – pravidvý, nepravdivý, zvaných aj kvalita, 

vzhľadom na rozumové privlastnenie pravdy o istote a pravdepodobnosti. S tým je spriaznené 

Kantovo poňatie m. Pretoţe podľa neho v súde nie je výrazom osebe jestvujúceho stavu vecí, týka 

sa m. ,,len hodnoty kopuly vo vzťahu k mysleniu vôbec“: Problematické S sú také, v kt. prijímame 

súhlas al. popretie len ako moţné (ľubovoľne); asertorické sú také, v kt. sa to pokladá za skutočné 

(pravdivé), apodiktické tie, v kt. sa to pokladá za nevyhnutné.  

V tradičnej logike sa m. súdu rozumie spôsob spojenia subjektu a predikátu. Štruktúru S moţno 

objasniť na vete, kt. spája subjekt s predikátom kopuly ,,je“, hoci tá často nevystupuje ako taká a 

ostáva skrytá v slovese. V protiklade k zloţitého pojmu (napr. smrteľný človek) spočíva podstata 

vety práve v kopule: Človek je smrteľný. Zákl. spôsoibom spojenia subjektu a predikátu je moţnosť, 

z kt. ostatné m. vyplývajú záporom: súhlas je moţný (moţnosť), nie je moţný (nemoţnosť); popretie 

je moţné (kontingencia), nie je moţné (nevyhnutnosť). Základom týchto logických m. súdov sú 

zodpovedajúce m. bytia.  

Logická m. nemusí však byť vyjadrená v kaţdom S. S, v kt. je m. vyjadrená, sa nazýva modálny S: 

napr. štyri sú nevyhnutne deliteľné dvoma. V tom sa rozlišuje výrok a spôsob výroku. M. súdu 

poskytuje pri rovnakom obsahu základ k modálnym úsudkom z objektívnej nevyhntnosti na faktickú 

existenciu, z faktickej existencie na moţnosť, z nemoţnosti na neexistenciu dajakého stavu veci 

(modálna logika).  

Modamide
®
 – sdiurtikum šetriace draslík; →amilorid. 

Modane
®
 (Adria) – laxatívum; →dantrón. 

Modatrop
®
 (Nordmark) – anorektikum; →fenpetermín. 

mod. dict. praes. – skr. na recepte  modo dicto praescriptio ako je predpísané, podľa predpisu. 

MODE – skr. Management of Differences Exercises. Psychol. test s 30 poloţkami dvojakej voľby 

autorov Thomasa a Kilmanna (1974). Meria 5 interpersonálnych konfliktných stykov (súťaţenie, 

spolupráca, oznamovanie, vyhýbanie a akomodácia). Test môţe predikovať napr. vodcovskú rolu. 

mode – [angl.] reţim, spôsob, metóda, postup, vid, mód, prejav (poruchy), funkcia.  

Mode register prevádzkový register 

Modecate
®
 (Squibb) – antipsychotikum; →flufenazín. 

mod/demod – modulator/demodulator, modem. 

MODACS – skr. angl. modular data acquisition modulárny zber dát. 



Modafen
®
 – liek pouţívaný na odstraňovanie niekt. príznakov respiračných viróz a chrípky. Obsahuje 

analgetikum-antipyretikum (→ibuprofén) a →pseudoefedrín, kt. zniţuje zdurenie nosovej sliznice. 

modafinil – psychostimulačný liek, zlepšuje bdelosť a pamäť. Pouţíva sa v th. hyperkinetického sy. 

(ADHD), narkolepsie, hypersomnie (Alertec
®
, Provigil

®
). 

model – [nem. Modell, z l. modus miera, medza, spôsob] simulátor, systém fyz. al. ideálnych objektov 

spĺňajúcich zákl. vlastnosti, vzťahy a zákony systému, kt. je jeho prototypom (vzorom, originálom) a 

slúţi na lepšie poznanie kt. sa zvyčajne vyberá. 

V mat. a logike je m. logický, resp. mat. objekt (systém), kt. napĺňa určitú abstraktnú štruktúru a je s 

ňou izomorfný (v m. platí všetky tvrdenia, dôkazy ap., kt. sú odvodené pre danú abstraktnú 

štruktúru). Z tohto hľadiska sa rozlišujú syntaktické a sémantické m. 

V empirických vedách je m. objekt, kt. v procese poznávania a na základe presne určeného vzťahu 

zastupuje iný objekt (originál); nie je jeho kópiou ani úplnou reprodukciou, ale zobrazuje ho len z 

určitého hľadiska a poskytuje o ňom informácie relevantné z hľadiska zvoleného výskumného 

zámeru. Všeobecne plní m. vo vedeckom poznaní inštrumentálnu funkciu: je nástrojom poznávania, 

ale súčasne je sám poznatkom, resp. nositeľom poznatkov.  

M. je osobitnou podtriedou teórie, konceptuálny analóg, kt. pôsobí v smere empirického výskumu. 

Líši sa od teórie tým, ţe postuláty m. sa empiricky netestujú; ide o stav ,,akoby“. Tvorca m. vie, ţe 

jeho postuláty sú čisto abstraktné a nemoţno ich koordinovať s empirickými pozorovaniami na 

úrovni postulátu. M. poskytuje špecifickejšie vodidlá pre empirický výskum a príp. zákony, kt. by 

mohli z výskumu vyplynúť. M. vystihuje určité vzťahy, dôleţité z vopred stanovených hľadísk. Aby sa 

mohli tieto vybraté vzťahy vystihnúť v zjednodušenej situácii, musia sa v m. nevyhnutne zanedbať 

mnohé ďalšie črty reálneho sveta. M. tak vystihuje len určité charakteristicky skutočnosti, nie však 

všetky. M. je neúplným zobrazením skutočnosti. 

Modelovanie je významnou metódou vedeckého výskumu. Gnozeologický charakter m. určuje to, do 

akej miery reprodukuje vzťah poznania k vonkajšej skutočnosti. Materiálny m. moţno vyuţiť ako 

analogón poznávacieho odrazu v priebehu jeho skúmania. Analógia zahrňuje vzťah medzi 

materiánym m. a originálom. Základom modelovania a modelovej extrapolácie sú úsudky podľa 

analógie. 

Model v log. a mat. teórii je objekt (systém), kt. napĺňa určitú abstraktnú štruktúru a je s ňou 

izomorfný (v m. platia všetky tvrdenia, dôkazy ap., kt. sú odvodené pre danú abstraktnú štruktúru). Z 

tohto hľadiska sa rozlišujú najmä syntaktické a sémantické m. 

Oblasť, na kt. sa vzťahuje uvaţovaná teória, nazýva sa oblasťou úvahy danej teórie a táto býva 

reprezentovaná pomocou tzv. relačných štruktúr. Relačnou štruktúrou sa rozumie n + 1-ica M = < U, 

r1, ..., rn >, kde U je ľubovoľná neprázdna mnoţina objektov (univerzum) a r1, ..., rn sú relácie 

definované na univerze U. Kaţdej relácii z M prislúcha určité celé kladné číslo, kt. sa nazýva jej 

árnosťou. Dve relačné štruktúry sú toho istého typu, ak majú rovnaký počet relácií a relácie leţiace v 

týchto dvoch štruktúrach na rovnakých miestach sú rovnakej árnosti. 

Nech M = <U,r1, ..., rn> a N = <V, p1, ..., pn> sú dve štruktúry toho istého typu. Potom sa štruktúra M 

nazýva podštruktúrou štruktúry N, al. aj reštrikciou štruktúry N na U, ak U je podmnoţinou mnoţiny 

V a kaţdú reláciu ri z M moţno získať ohraničením pi na prvky z U. Funkcia f zobrazujúca U do V sa 

nazýva homomorfizmus M do N, ak pre kaţdé 1 < i < n  a pre ľubovoľné u1, ..., um z U platí, ţe ak 

<u1, ..., um> e ri, potom bude aj <f(u1), ..., f(um)> e pi. 

Nech je daná relačná štruktúra M = <U,p1, ..., pn> a nejaká formalizovaná teória T, ktorej jazyk J(T) 

obsahuje ako svoje mimologické symboly iba predikáty P1, ..., Pm a individuové konštanty a1, ..., ak. 

Intreporetáciou jazyka J(T) v štruktúre M sa rozumie funkcia I, kt. priraďuje kaţdému ai prvok z 



univerza U a kaţdému predikátu Pj istú reláciu z M o rovnakej árnosti. V prípade, ţe J(T) obsahuje 

individuové konštanty, m = n a I(Pj) = pj, nazýva sa sama štruktúra M interpretáciou jazyka J(T) a 

J(T) sa nazýva zodpovedajúcim jazykom štruktúry M. 

Deterministický model – je teoretický prístup, kt. zdôrazňuje úplnú predpovedateľnosť odpovede, 

ak sú známe antecendentné podmienky. 

Kauzálny model – pouţíva sa na odhalenie štruktúry a charakteru kauzálnych vzťahov v presne 

vymedzenom systéme premennýc h veličín, na kvantit. hodnotenie intenzity kauzálnych vzťa-hov 

medzi prvkami systému a na testovanie stupňa primeranosti m., resp. kauzálnej hypotézy 

empirických údajov.  

Model matematického učenia – je akýkoľvek m., kt. vyuţíva probabilistický štatistický prístup. 

Model orálnej situácie – stomat. reprodukcia anat. Útvaru ţuvacieho systému. Zhjotovuje sa podľa 

situačných odtlačkov, ich následným vyliatím modelovým materiálom. Je tvorený základňou 

(podstavcom) a vlastným modelom ústnych útvarov. Podľa účelu, na kt. slúţi sa odlišujú dva zákl. 

typy modelov: orientačne-situačný model a pracovný-situačný model. Kaţdý model orálnej situácie 

sa skladá zo situačného modelu čeľuste a sánky.  

Model protézy – predbeţné zhotovenie stomat. náhrady z vosku (voľnou modeláciou al. pouţitím 

predtvarov) al. predtvavov z plastu; →modelácia. 

Stochastický model – je akýkoľvek m., kde pravdepodobnosti odpovedí sú teoretickou závislou 

premennou. 

Model zdravia – zjednodušená predstava zdravia zahŕňajúca jeho základné determinanty 

a charakteriostiky. M. z. uľahčuje štúdium zdravia v jeho dynamike a nadväznosti na jeho 

determinanty. Determinanty zdravia tvorí súhrn javov a podmienok, kt. určujú príp. výrazne 

ovplyvňujú zdravie. Zahŕňajú širokú škálu osobných, sociálnych a ekonomických faktorov 

a charakteristík ţivotného prostredia. Zdôrazňujú sa najmä 4 determinanty zdravia: gen. základ, 

ţivotné prostredie, správanie ľudí a zdrav. sluţby. Psychické a behaviorálne faktory sú výslednicou 

pôsiobenia sociálneho a vnútorného prostredia. Obyčajne ide o tieto m. z.: biomedicínsky, 

ekologicko-sociálny, behaviorálny a celostný (biopsychosocioekologický). 

Model And Program – [angl.] MAP, technika modelovania a programovania. 

model file – [angl.] počítač. vzorový súbor. 

modelácia  stomat. zhotovovanie modelu protézy, t. j. predbeţného zhotovenia stomat. náhrady 

z vosku (voľnou modeláciou al. z predlôh z plastu). Podľa modelu protézy sa zhotovuje kyvetovaním 

al. zatmeľovaním forma, v kt. sa tvaruje vlastná protéza z plastu al. kovovej zliatiny. Model protézy 

moţno zhotoviť priamym spôsobom (modeláciou v ústach pacienta) al. nepriamym spôsobom 

(modeláciou na pracovnom situačnom modeli) al. nepriamo priamym spôsobom (modeláciou na 

pracovnom situačnom modeli a následnou úpravou v ústach).  

modeling – modelovanie. 

modelová technika – stomat. zhotovenie pracovného situačného modelu metódou vodiacich čapov 

a retenčných krúţkov al. pomocou repozičnej doštičky. 

MODEM, modem – skr. angl. modulator-demodulator, zariadenie na prenos dát po telefónnych 

linkách. Jeho hlavnou súčasťou je obvod na moduláciu a demoduláciu dát na nosný signál (nosná 

vlna, carrier). Strata nosného signálu väčšinou znamená prerušenie spojenia. Na prenos grafických 

dokumentov telefónnou linkou slúţi faxovací prístroj.  



Z-Modem – názov protokolu na prenos dát. Je schopný (podobne ako Y-Modem) preniesť súbory 

pod pôvodným menom, a to aj viac súborov naraz a obnoviť prerušenie spojenia. Okrem toho je v 

ňom implementovaný tzv. autostat (automatické spúšťanie protokolu po zavolaní od protistrany). 

modelovanie – angl. modeling; 1. umelé napodobňovanie skúmaného javu na základe analógie 

a podobnosti; 2. metóda vedeckého výskumu, kt. vyuţíva na tvorbu matematických, fyz., logických 

a i. hypotéz a teórií→model; 3. zhotovovanie modelov z plastov (hliny, vosku, sadry) al. dreva na 

lejárske a i. účely; 4. modelácia. 

Modenol
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →butiazid. 

moderabilis, e – [l.] mierny. 

moderans, antis – [l. moderare usmerňovať] mierniaci, riadiaci, ovládajúci. 

Moderatan
®
 (Thranol) – anorektikum; →dietylpropión. 

moderate – [l.] umiernene, s mierou. 

moderatio, onis, f. – [l. moderare usmerňovať] umiernenosť, miernenie, ovládanie sa 

moderator, oris, m. – [l. moderare usmerňovať] moderátor; 1. usmerňovač, látka obahujúca ľahké 

elektróny brzdiaca reťazovú reakciu absorpciou rýchlych neutrónov; 2. zastar. v daktorých spolkoch 

vychovávateľ, vzdelávateľ; 3. osoba usmerňujúca diskusiu. 

modernizmus – [l. modernus nedávny, nový] racionalisticko-scientistická orientácia svetovej kultúry a 

civilizácie; op. tradicionalizmu; →postmodernizmus. 

modestia, ae, f. – [l.] umiernenosť, disciplína. 

Modicard
®
 (Pfizer) – antihypertenzívum; →rescinamín. 

Modicare
®
 – antiseptikum; →domifénbromid. 

modice – [l.] mierne. 

Modicon
®
 (Ortho) – progestagén; →noretindrón. 

modicus, a, um – [l.] mierny, priemerný; súci. Modicus cibi, medicus sibi – mierny v jedení je sám 

sebe lekárom. 

modificatio, onis, f. – [l.] →modifikácia. 

modified data tag – počítač. skr. MDT, príznak modifikovaných dát  

modifikácia – [modificatio] úprava, prispôsobenie. M. sú nededičné zmeny fenotypu jedinca vyvolané 

prostredím. Schopnosť organizmu reagovať nededičnými zmenami svojho zovňajšku na vplyv 

prostredia je modifikabilita. Zmena trvá výlučne v jednej generácii; potomstvá organizmu, u kt. sa 

vyskytli, a organizmu, kt. nevykázal m., sa navzájom nelíšia, kým ţijú v spoločnom prostredí. Mnohé 

vlastnosti sú modifikovateľné počas celého ţivotného cyklu jedinca al. počas dlhého obdobia, iné len 

veľmi krátky čas (senzitívna perióda), po uplynutí kt. na vplyv prostredia nereagujú (najčastejšie ide 

o obdobie, kt. predchádza definitívnemu utávraniu danej vlastnosti). V niekt. prípadoch sa zmeny 

fenotypu prejavujú aj po skončení pôsobenia vonkajšieho podnetu, t. j. v ďalšej generácii, a 

postupne sa táto zmena zoslabuje aţ do úplného zaniknutia (trvalé al. doznievajúce m.). 

Chemická modifikácia – zavedenie niekt. skupín do molekuly, kt. uţ existuje a je sama osebe i bez 

tejto modifikácie úplná. Má preto často regulačný význam. Je katalyzovaná špecifickýmui enzýmami 

(napr. proteínkinázami, metylázami). Podľa typu zavedenej skupi sa rozlišuje napr. fosforylácia, 

metylácia, glykácia, acetylácia, hydroxylýcia. Významná je pri proteínoch, modifikácia 



aminokyselinových zvyšokov proteínu môţe zásadným spôsobom meniť jeho konformáciu i aktivitu. 

Patrí k potranslačným úpravám. 

Modimmunal
®
 (Ravizza) – imunomodulátor, antivirotikum; →inozínpranobex. 

Modinal
®
 – detergens gardinolového typu. 

modiolus, i, m. – [l.] vretienko, kostný útvar pripojený na spodinu vnútorného zvukovodu. 

Prechádzajú tu vlákna od zmyslového rgánu sluchu do akustickej časti n. VIII; →ucho. 

Modirax
®
 – sedatívum, hypnotikum; →hexapropymát. 

Moditen
®
 (Squibb) – antipsychotikum, neuroleptikum; →flufenazín. 

Moditen-Enanthate
®
 (Squibb) – antipsychotikum, neuroleptikum; →flufenazín. 

Moditen-Retard
®
 (Squibb) – antipsychotikum, neuroleptikum v depotnej forme; →flufenazín. 

Modivid
®
 – cefalosporínové antibiotikum; →cefodizím. 

MODL – skr. angl. modular modulový, stavebnicový. 

modlivky →Mantidea.  

Modown
®
 (Mobil/Rhône-Poulenc) – herbicídum; →bifenox. 

modrá skalica – kryštalický nerast chalkantit, vodnatý síran meďnatý, CuSO4.5H2O. 

Modrasone
®
 – kortikoid, antiflogistikum; →alklometazón. 

Modrastane
®
 – inhibítor biosyntézy kortikoidov; →trilosán. 

Modrenal
®
 – inhibítor biosyntézy kortikoidov; →trilostán. 

modrica – Muscari; →ľaliovité . 

modrina – l. sugillatio, suffusio. 

MODS – angl. multiple organ dysfunction syndrome sy. mnohopočetného orgánového 

(multiorgánového) zlyhania. Závaţný stav, do kt. vyúsťujú ťaţké formy jednotlivých typov šoku K 

závaţným prejavom patrí zlyhanie pľúc (→ARDS, šokové pľúca), obličiek, poruchy hemodynamiky, 

hemokoagulácie (→DIC) atď. 

modulácia – upravovanie (v zmysle doladenia), odtieňovanie; 1. zmena veličiny charakterizujúcej 

ľubovoľný fyz. proces podľa predpísaného pravidla; 2. proces, pri kt. sa mení amplitúda, fáza, 

kmitočet al. iné parametre nosného signálu v závislosti od okamihovej hodnoty napätia al. prúdu 

modulačného signálu; 3. počítač. cielená zmena nosného signálu (nosnej vlny, carrier), na kt. sa 

prenášajú dáta pomocou →modemu. Zmenou nosného signálu sa kódujú dáta tak, aby ich bolo 

moţné prenášať napr. po telefónnej linke. Por. imunomodulácia. Op. je demodulácia. 

Modulan
®
 – acetylovaný lanolín. 

modulárne dietetikum – dietetikum obsahujúce len jednu ţivinu. 

modulation – [angl.] modulácia;  

Modulor
®
 – anorektikum; →dietylpropión. 

modulus, i, m. – [l.] 1. miera, meradlo, mierka; 2. najmenšia spracovateľná časť počítačového 

programu. 

Modumate
®
 – detoxikans amoniaku; →arginínglutamát. 

Moduretic
®
 – kombinované antihypertenzívum-diuretikum (→amilorid + →hydrochlorotiazid). 



Moduretik
®
 (Frosst) – diuretikum šetriace draslík; →amilorid. 

modus, i, m. – [l.] 1. spôsob; 2. v štatistike najčastejšie sa vyskytujúci prvok súboru, x
~
. Modus 

operandi – spôsob operácie. Modus vivendi – spôsob spoluţitia. Quo modo – akým spôsobom, 

ako. Modo – na spôsob. Modo-modo – skoro-skoro. Huius modi – toho druhu. 

Modustatina
®
 (Midy) – somatostatín. 

Modutrol
®
 – antispazmodikum; →piperilát. 

MODY – skr. angl. maturity onset diabetes of the young diabetes mladých so začiatkom v dospelosti. 

Zriedkavá dedičná forma diabetu II. typu manifestujúca sa do 25. r. veku u štíhlych osôb. 

Nevyţaduje aspoň 5 r. podávanie inzulínu. Dedičnosť je obvykle autozómovo dominantná 

a rozoznávajú sa rozličné typy MODY s mutáciami hepatálneho nukleárneho fakora. T. č. je 

známych 6 podskupín s poruchami -buniek (u niekt. ide o gen. poruchu glukokinázy al. niekt. 

transkripčných faktorov). Inzulínová rezistencia nie je prítomná. 

Moebiov príznak – [Moebius, Paul Julius, 1853 – 1907, nem. neurológ pôsobiaci v Leipzigu] 

→príznaky. 

Moebiov syndróm – [Moebius, Paul Julius, 1853 – 1907, nem. neurológ pôsobiaci v Leipzi-gu] 

→syndrómy. 

Moebiova aplázia jadra – [Moebius, Paul Julius, 1853 – 1907, nem. neurológ pôsobiaci v Leipzigu] 

vrodená, bilaterálna aplázia jadra jedného hlavového nervu, najmä ncl. n. abducentis et facialis. 

Moebiova choroba →choroby. 

Moebiquin
®
 – antiamébikum; →jódchinol. 

Moehringia trinervia (L.) Clairv., Silenaceae – meringia trojţilná (čes. mateřka trojţilná). Jednoročná 

al. dvojročná, riedko trsnatá bylina, vysoká 1 – 3 dm. Byle má tenké, poliehavé al. vzpriamené, bohato 

rozkonárené, celé pokryté krátkymi chlpkami. Listy má jednoduché, stopkaté, protistojné, vajcovito 

kopijovité, spodné skôr okrúhle, horné viac kopijovité, na oboch koncoch zúţené. Všetky isty sú 

zreteľne 3 – 5-ţilné, tenké, svieţozelené, pokryté mäkkými chlpkami. Kvety 

sú päťpočetné, vyrastajú z listových pazúch na dlhých, tenkých 

a pokrivených stopkách. Kališné lístky sú kopijovité, asi 3 mm dlhé, na okraji 

sucho blanité a brvité. Korunné lupienky sú vajcovité, biele a kratšie ako 

lístky kališné. Tyčiniek je 10, semenník je guľatý a má 3 čnelky. Plod je 

vajcovito guľovitá, previsnutá tobolka, kt. sedí v trvácaom kalichu a otvára sa 

šiestimi chlopňami. Semená sú červenohnedé aţ čierne, lesklé, okrúhlo 

obličkovité, skoro hladké, na pupku s hrbolkovitým bielym príveskom. Rastie 

na celom našom území, od níţin do horského pásma, v listnatých aj 

ihličnatých lesoch, v humóz-nych hájoch, húštinách a na vlhkých miestach. 

Kvitne od mája do začiatku júla.  

Moehringia trinervia 

Moellerov syndróm – [Moeller, Julius O. L., 1819 – 1887, nem. lekár] sy. charakterizovaný 

abnormálnou polohou srdca a vrodenou polyspléniou. 

Moellerella – rod gramnegat. Baktérií ojedinele izolovaných u ľudí z nejasnou patogenitou u človeka. 

Patrí do čeľade Enterobacteriaceae. 

Moernerova-Sjöqvistova metóda – Sjöqvistova metóda. 

Moersove testy morálky (1929) →testy. 



Moex
®
 – inhibítor ACE, antihypertenzívum a vazodilatans pouţívané v th. hypertenzie a srdcového 

zlyhania; →moexipril. 

moexipril – inhibítor ACE, antihypertenzívum a vazodilatans, pouţíva sa v th. hypertenzie 

a srdcového zlyhania (Moex
®
). 

MOF – skr. angl. multiple-organ failure mnohopočetné orgánové zlyhanie. 

mofebutazón – 4-butyl-1-fenyl-3,5-pyrazolidindión, C13H16N2O2, Mr 232,27; analgetikum, 

antipyretikum, antiflogistikum (Arcomonol Tablets
®
, Mobutazon

®
, Mobuzon

®
, Mofesal

®
, Monazan

®
, 

Monobutyl
®
, Monorheumetten

®
, Reumatox

®
). 

Mofesal
®
 – antiflogistikum; →mofebutazón. 

mofetilmykofenolát – mykofenolát mofetil, silný, selektívny nekompetitívny a reverzibilný inhibítor 

enzýmu inozínmonofosfátdehydrogenázy, kt. inhibuje de novo syntézu guanozínových nukleotidov, 

sa kt. tak nemôţu v dostatočnej mierne inkorporovať do molekuly DNA. Jeho cytostatický účinokk je 

silnejší na lymfocyty ako na iné bunky. Imunosupresívum, kt. sa pouţíva v kombinácii 

s cyklosporínom a kortikoidmi na profylaxiu akút. rejekcie transplantátu po transplantácii obličky, 

srdca al. pečene.  

mofoterm – modifikovaná močovinovoformaldehydová ţivica pouţívaná na výrobu ľahče-ných 

materiálov s vlastnosťami tepelnej a zvukovej izolácie na mieste spotreby. 

mogiarthria, ae, f. – [g. mogis namáhavý + g. arthron člen, úd] mogiartria, rečová chyba následkom 

lézie CNS so zlyhaním koordinácie vokálnych svalov. 

mogigraphia, ae, f. – [g. mogis namáhavý + g. grafó píšem] mogigrafia, pisársky kŕč. 

mogilalia, ae, f. – [g. mogis namáhavý + g. lalia bľabotanie] mogilália, sťaţená výslovnosť niekt. 

hlások. 

mogiphonia, ae, f. – [g. mogis namáhavý + g. fóné hlas] mogifónia, oslabenie hlasu pri dlhotrvajúcej 

reči al. speve. 

mogitocia, ae, f. – [g. mogos námaha + g. tokos pôrod] mogitócia, obťaţný, namáhavý pôrod.  

Mogitocia pelvica – obťaţný pôrod pre úzku panvu. 

mohár – Setaria; obilnina z čeľade lipnicovitých; →Graminae. 

MOHI – Megargee Overcontrolled Hostility Inventory, psychol. dotazník na meranie hostilných 

agresívnych postojov (Magergee a spol., 1967). 

Mohl, Hugo von – (1805 – 1872) nem. biológ. Zaviedol pojem proptoplazma. Opísal mnoţenie buniek 

priamým delením. 

Mohrenheimov trojuholník – [Mohrenheim, Baron Joseph Freiherr von, 1759 – 1799, chirurg 

pôsobiaci v St. Peterburgu, pochádzajúci z Viedne] →trojuholník. 

Mohrov syndróm →syndrómy.  

Mohrova metóda →metódy.  

Mohsova chemochirurgická technika – [Mohs, Frederic Edward, *1910, amer. chirurg] →technika.  

Mohsova stupnica tvrdosti – [Mohs, Friedrich, 1773 – 1839, nem. mineralóg] →minerály. 

mochizón – moquizonom; 2,3-dihydro-1-[(4-morfolinyl)metyl]-3-fenyl-4-[(1H)-chinazolinón, 

C20H23N3O3, Mr 351,41; choleretikum (Rec-14-0127
®
; hydrochlorid 

C20H22ClN3O3 – Peristil
®
). 



Mochizón 

 

 

 

mok – l. liquor.  

Mozgovomiechový m. – liquor cerebrospionalis, tekutina obklopujúca mozog a miechu. Tvoria ho 

špecializované bunky v mozgových komorách (plexus choroideus), cirkuluje v CNS (komorami 

a subarachnoidovým priestorom medzi mozgovými obalmi) a reabsorbuje sa do krvi. Objem m. m. je 

asi 120 ml a má rýchly obrat (obmeňuje sa niekoľkokrát/d). Na rozdiel od krvnej plazmy má menek 

bielkovín, glukózy a viac chloridov a sodíka, jeho vlastnosti sa menia pri rôznych nervových 

chorobách, čo sa dá vyuţiť v dg. Jeho odber je moţný punkciou, pričom sa meria jeho tlak, obsah 

glukózy, chloridov, bielkovín, jednotlivých bunkových elementov, krvi al. degradačných produktov 

hemoglobínu, mikroorganizmov. Porucha obehu m. m. môţe vyústiť do →hydrocefalu. 

Kĺbový mok – synovia, kĺbový maz, viskózna tekutina, kt. má význam pre vzájomný pohyb kĺbových 

plôch a obmedzenie ich trenia. Produkuje ho synoviová blanka (membrana synovialis, skr. 

synovialis), kt. tvorí súčasť výstelky kĺbu (vnútorná vrstva kĺbového puzdra). Jeho vlastnosti sa 

menia pri niekt.l kĺbových chorobách. V niekt. prípadoch sa synoviová blanka chir. odstraňuje 

(synovektómia). Obsahuje niekt. mukliopolysacharidy, napr. kys. hyalurónovú, kt. sa podáva aj ako 

liek. Názov utvoril Paracelsus pre výţivnú látku orgánov (syn + ovum). 

Tkanivový mok – intersticiálna tekutina, histolymfa. Vzniká filtráciou plazmy z krvných kapilár 

a slúţi na prenos ţivín a kyslíka k bunkám. Vracia sa s odpadovými látkami metabolizmu z väčšej 

časti späť do krvi na ţilovom konci kapiláry; menšia časť tvorí lymfu.  

moklobemid – moclobemidum, 4-chlór-N-[2-(4-morfolinyl)-etyl]benzamid, C13H17ClN2O2, Mr 268,74; 

antidepresívum (Ro 11-1163
®
, Aurorix

®
).  

Moklobemid 

 

 

 

mokovod – l. aquaductus. 

mokvajúci – l. madescens, madidans. 

mól – zákl. jednotka látkového mnoţstva, mnoţstvo látky vyjadrené v g, zodpovedajúce Mr 

(grammolekula). Obsahuje práve toľko elementárnych jednotiek (entít), koľko je atómov v 0,012 kg 

uhlíka 
12

C. Keď sa pouţívajú jednotky mol, majú sa príslušné entity bliţšie špecifikovať (atómy, 

molekuly, elektróny, iné časti al. ich blôiţšie zoskupenie). 

mola, ae, f. – [g. mylé prázdny zárodok] zásneť, benígny nádor trofoblastu, kt. vyrastá z pla-

centového tkaniva vo forme pľuzgierovitého rozšírenia choriových klkov plodového koláča, 

podobného hroznu. 

Dg. – stanoví sa obyčajne aţ po porodení tkaniva podobného grapefruitu al. ,,puchierikov“. 

V anamnéze často predchádza pošvové krvácanie, krvavý al. nekrvavý výtok. K ďalším príznakom 

patrí nauzea a vracanie, preeklampsia, bolesti v bruchu a hypertyreóza. Maternica je obyčajne 

väčšia neţ zodpovedá trvaniu gravidity.  



Cysticky zväčšené ţltkové vačky môţu vyvolať obojstranné zväčšenie vaječníkov, kt. regredujú po 

pôrode moly. Predbeţnú dg. potvrdzuje nález > 10
6
 m. j. HCG/d v moči. Koncentrácia HCG v krvi 

obyčajne koreluje s veľkosťou nádoru. Preto jeho stanovenie prispieva k dg., th. a dlhodobému 

sledovaniu pacientiek. HCG sa dá stanoviť biol., imunol. (ELISA) a rádioimunologicky (RIA). 

Najcitlivejšia je bioesej, pri kt. sa meria hmotnosť maternice myší; slúţi ako štandard pre ostatné 

bioeseje. K imunoesejám patrí metóda fixácie latexových častíc a inhibície hemaglutinácie, kt. sa 

pouţívajú ako testy gravidity. Nevýhodou je nízka citlivosť (750 m. j./d). RIA má citlivosť 0,01 m. 

j./ml. Ţiadnou z týchto skúšok nemoţno odlíšiť HCG od ľudského hypofýzového LH. Odporúča sa 

stanovovať -jednotky HCG, pretoţe ~ 25 % pacientiek s trofoblastovými nádormi vylučuje HCG vo 

väčšom mnoţstve ako LH, avšak < 1000 m. j./d. -HCG sa má vyšetrovať prvé 2 mes. týţdenne, 

kaţdé 2 týţd. sa má zhotoviť rtg znímka hrudníka a vyšetriť panvová dutina. 

Dg. potvrdzuje USG vyšetrenie al. amniografia, príp. panvová angiografia. Po stanovenie dg. sa má 

vykonať čo najskôr evakuácia maternice, po evakuácii a kyretáţi sa má tkanivo vyšetriť histol. Pre 

prognózu ďalšieho priebehu však toto vyšetrenie nestačí. Všetky pacientky sa aj po evakuácii 

zdanlivo benígnej moly musia starostlivo sledovať. 

Th. – spočíva v evakuácii maternice, pričom vzhľadom na riziko masívneho maternicového 

krvácania sa dáva prednosť dilatácii a podtlakovej kyretáţi. Dilatáciu a ostrú kyretáţ moţno vykonať, 

keď je maternica malá, kým hysterektómiu u pacientiek, kt. si neprajú zachovať plodnosť. 

Chemoterapia je indikovaná u pacientiek, u kt. sa vyvinie zhubný trfoblastový nádor s metastázami 

al. bez nich, ako aj u pacientiek s molovou graviditou, u kt. pretrváva zvýšení vylučovanie HCG. 

Účinnosť chemoterapie závisí od trvania choroby, hodnôt HCG a prítomnosti metastáz do mozgu al 

pečene. 

Pri trvaní < 4 mes., hodnotách HCG < 100 000 m. j./d a metastázach len do pľúc al. pošvy, ide o 

nízke riziko a dobrú prognózu. V takýtcho prípadoch sa podáva 1 chemoterapeutikum (metotrexát 

al. aktinomycín D), príp. jeden liek po druhom. Pacientky s vyšším rizikom si vyţadujú agresívnejšiu 

th., napr. trojkombináciu metotrexátu 1 aktinomycín D + chlorambu-cil. Pacientky s metastázami do 

mozgu a pečene sa súčasne oţarujú dávkou 2000 rad, aby sa zmenšila vaskuylarizácia nádoru a 

zníţilo riziko krvácania. Chemoterapia sa podáva 5 d a kú-ra sa opakuje v 2-týţd. intervaloch s min. 

10-d prestávkami. Úprava vylučovania HCG močom v 3 po sebe nasledujúcich týţd. svedčí o 

remisii. Po dosiahnutí remisiie sa pacientka sleduje a HCG v moči sleduje kaţdé 2 týţd. počas 3 

mes., ďalší polrok kaţdé 2 mes. a ďalšie 2 r. kaţdých 6 mes. 

Pacientkám sa podávajú antikoncepčné prostriedky, aby sa predišlo ťaţkostriam dfdg. medzi fyziol. 

vylučovaním LH, normálnou graviditou a zvýšeným vylučovaním HCG pri trofoblastovom nádore. V 

niekt. prípadoch je indikovaná chemoterapia cestou panvových infúzií al. hysterektómia.  

Mola carnosa – mäsovitá zásneť, mäsu podobná zásneť. 

Mola cruenta – koagulácia plodu pri krvácaní do plodových obalov s tvorou mäsových hmôt. 

Mola hydatidosa – hydatidózna zásneť, hroznovitá zásneť. Maternicu vypĺňa hroznovitý útvar, čo je 

príčinou jej zväčšenia. Obsahuje rôzne mnoţstvo cystických klkov nahradzujúcich normálne 

placentové blany. Trofoblast môţe viac al. menej proliferovať. Pozostáva z myxoidne presiaknutých 

klkov, obyčajne veľkosti hrášku, sklovitého vzhľadu. Chóriový epitel je proliferovaný. Nádor rastie s 

trvaním gravidity. Ak nádorová premena trofoblastu nastane v prvých týţd. gravidity, plod sa 

nevyvinie, ak nastane neskoršie, môţe sa v mole nachádzať odumretý plod. Mola sa obyčajne 

potratí do 5. mes. V patogenéze h. z. sa pripisuje význam cievnej nedostatočnosti (prim. aplázia 

cievnej siete klkov), nedostatočnej výţive, častým graviditám (najmä u starších ţien), pokrvnému 

príbuzenstvu a pľúcnej tbc. Koncentrácia HCG v plazme je vyššia ako pri beţnej gravidite. Pri 

pretrvávaní zvýšených hodnôt HCG po odstránení moly treba pátrať po jej zvýškoch. Výskyt 

hydatidóznej m. sa odhaduje ~ 1 na 1000 – 3000 gravidít, v Ázii a na Filipínach 1 : 173 ţivých 



pôrodov. Po evakuácii maternice sa v 80 % úplne upravuje, vo zvyšku prípadov sa vyvinie 

reziduálna m., chorioadenoma destruens al. choriokarcinóm (2,5 %) s metastázami al. bez nich. 

Mola hydatidosa destruens – hydatidózna deštruujúca zásneť, m. charakterizovaná prerastaním 

klkov do myometria. Klky môţu prerastať do krvných ciev al. sa šíriť do svalových zväzkov. Lézia sa 

šíri do myometria a serózy a preniká do močového mechúra, konečníka al. susedných orgánov. 

Mola hydatidosa sterilis – hydatidozna sterilná zásneť. 

Mola partialis – čiastočná mola, postihuje len časť placenty, pričom sa plod môţe príp. vyvíja 

Mola petrosa – kamenná zásneť, vzniká pri sek. ukladaní soli vápnika, sterilná hydatidózna zásneť, 

vznik z. v prvých 2 mes. gravidity s vymiznutím plodu. 

Mola proliferans – proliferujúca zásneť, m. s infiltračným rastom placentového trofoblastu. 

Langhansova vrstva epitelu klkov, ako aj syncýcium majú uţ fyziol. schopnosť rozpúšťať tkanivá 

a schopnosť invázie. Nachádzajú sa v nej aj atypie buniek. Invaduje do myometria a vyvoláva ťaţké 

krvácania. Malignizuje v 10 %.  

Mola sanguinolenta – sangvinolentná, krvavá m., zásneť. 

Mola thrombotica – Breusova mola, vzniká  v dôsledku subchoriálneho hematómu s odumretím 

plodu. 

Mola totalis – úplná mola postihujúca celú placentu. 

molalita – počet mólov rozpustenej látky v 1 kg rozt. (molálny rozt. sa týka hmotnosti, molárny objemu 

rozt.); symbol m. 

molaris, e – [l. patriaci k mlynu, z mola míľnik] mlecí; 1. zadný zub, pouţívaný na rozomieľanie 

potravy a tvoriaci hlavnú oporu sánky v zubnom oblúku; symbol M; 2. týkajúci sa molárneho zuba, 

stoličky (dens m.). 

molarita – počet mólov látky v 1 l rozt.; symbol M al. M, napr. 0,25 M = 0,25 mólov na liter; v sústave 

SI mol/l. 

molekula – najmenšia časť látky schopná samostatne existovať a zachovať si všetky zákl. chem. 

vlastnosti danej látky. Niek. m. obsahuje stá aţ tisíce atómov (makromolekuly polymérov a 

bielkovín). Atómy vzácnych plynov sa pokladajú za jednoatómové m. Atómy v m. sú pospájané 

→chemickou väzbou v určitom poriadku a sú rozloţené určitým spôsobom v priestore. Kvalit. a 

kvantit. zloţenie vystihuje chem. vzorec. Objem m. moţno pribliţne zistiť pomocou Avogadrovej 

konštanty, mólovej hmotnosti a hutosty danej látky. Rozmery m. sa zisťujú pomocou iónových, 

atómových a van der Waalsových polomerov a z veľkosti uhlov medzi atómami. Štruktúra m. sa 

zisťuje rtg štruktúrnou analýzou, elektrónovou difrakciou, pri makromolekulách elektrónovou 

mikroskopiou.  

molekulová biofyzika – odvetvie biofyziky, kt. skúma biol. makromolekuly z fyz. hľadiska. 

molekulová biológia – moderné odvetvie biol., kt. skúma zmeny molekulovej stavby zloţiek 

organizmu a ich účinky na ţivotné procesy. K jej najväčším úspechom patrí objasňovanie procesov 

a skúmanie štruktúr tvoriacich substrát dedičnosti (→molekulová genetika). M. b. študuje štruktúru a 

funkciu nukleových kys. (DNA, RNA) a ich úlohu pri biosyntéze enzýmov. M. b. sa podarilo objaviť 

gen. kód človeka a preskúmať princípy gen. regulácie. Na výskumy sa pouţívajú objekty, kt. svojou 

jednoduchou stavbou umoţňujú riešiť tieto otázky (vírusy, bakteriofágy). K pracovným metódam 

patria biochem., biofyz. a mikrobiol.  

molekulová genetika – chémia dedičnosti, odvetvie genetiky, kt. sa zaoberá molekulovou štrukútrou 

génov a mechanizmom ich účinku. M. g. je vývojovým pokračovaním klasickej genetiky. Vychádza 



najmä z týchto premís: 1. gény sú súčasťou molekúl nukleových kys., dôleţitých pri dedičných 

javoch; 2. gény ako nositele dedičných vlastností sú úseky molekuly al. RNA, kt. sa vyznačuje 

špecifickým poradím nukleotidov; poradie tvorí vlastný obsah gen. informácie; 3. DNA má schopnosť 

identickej reprodukcie; 4. DNA určuje enzýmovú výbavu bunky, a tým jej biochem. špecifickosť; 5. 

mutácia génov sa dá vysvetliť ako zmena aspoň jedného nukleotidu v molekule DNA. Zákl. tézy m. 

g. sa získali experimentami na mikroorga-nizmoch, bakteriofágoch, vírusoch.  

Teoretické poznatky m. g. sa úspešne vyuţívajú v gen. inžinierstve. Jeho základom je vyuţí-vanie 

niekt. baktériových enzýmov, špecificky štiepiace DNA na malé fragmenty, kt. sa potom môţu 

navzájom spájať v rôznych kombináciách. Zmenou gen. programu moţno baktérie prinútiť, aby 

produkovali proteín odlišný od toho, kt. by tvorili prirodzeným spôsobom. Tak moţno vniesť ľudské 

gény do baktériovej DNA. Baktérie sa ľahko kultivujú vo veľkom mnoţstve a môţu produkovať 

potrebné látky, ak obsahujú gény vhodné na ich syntézu. Uplatňuje sa to pri výrobe hormónov, ako 

je STH, inzulín, enzýmov vrátane koagulačných, rastových a i. faktorov. 

K najväčším úspechom m. g. patrí odhalenie štruktúry ľudského genómu. Tento druh informácie 

umoţňuje th. dedičných chorôb substitúciou génov nepoškodenými kópiami. Významné sú aj 

výsledky získané v oblasti →klonovania, identifikácie jedincov metódou gen. odtlačkov (fingerprint) 

napr. pri paternitných sporoch, odhaľovaní zločincov ap.  

Sľubné sú výsledky získané v oblasti génovej th. Klasická génová th. sa zakladá na prenose gen. 

informácie do buniek hostiteľa pomocou rôznych vektorov. Alternatívou je produkcia th. proteínu  

transformovanými baktériovými kmeňmi in situ. Neprenášajú sa gény z vektora do buniek, ale 

baktérie, kt. sú prenášačmi gen. informácie i producentmi zvoleného kódovaného proteínu. 

Expresné vektory v prokaryotixckých organizmoch sa dajú dobre regulovať, napr. ješdnoduché 

systémy zaloţené na procesivite T7 RNA-polymerázy a špecifickosti jej väzby na príslušný promótor 

sa dá pripraviť cez induktory typu IPTG ap. Th. moţno pritom kedykoľvek ukončiť pouţitím 

antibiotika, na kt. sú baktérie citlivé.Alternatívna génová th. je navyše výhodná tým, ţe neovplyvňuje 

genóm hostiteľkých buniek a má malé riziko malignizácie. Je to však riziko systémovej infekcie, 

šokovej reakcie. 

molekulová hmotnosť – nespr. molekulová váha, hmotnosť jednej molekuly danej látky; vypočíta sa 

z podielu →mólovej hmotnosti a →Avogadrovej konštanty. M. h. sa vyjadruje ako relat. m. h. (Mr), t. 

j. pomer priemernej hmotnosti častice zodpovedajúcej chem. vzorcu látky prirodzeného nuklidického 

zloţenia k 1/12 hmotnosti atómu nuklidu 
12

C. Mr udáva, koľkokrát je hmotnosť molekuly danej látky 

väčšia ako 1/12  hmotnosti atómu nuklidu 
12

C; rovná sa súčtu relat. atómových hmotností prvkov 

tvoriacich molekulu. Je bezrozmernou veličinou a pouţíva sa na charakteristiku niekt. látok (napr. 

polymérov). Mr sa číselne zhoduje s hodnotou mólovej hmotnosti (v g mol
-1

). 

molekulové koloidy – látky, kt. pri jednoduchom zmiešaní s rozpúšťadlom utvoria lyofilný koloidný 

roztok, homogénnu sústavu s dispergovanými makromoleklami al. makromolekulovými iónmi; 

moţno ich z rozt. vylúčiť zmenou rozpustnosti (napr. ochladením al. prídavkou iných látok). 
 


