
M. dermatitidis – Blastomyces dermatitidis. 

M. immite – Coccidioides immitis. 

Mycofug
®
 – antimykotikum; →klotrimazol. 

mycogastritis, itidis, f. – [myco- + g. gaster ţalúdok + -itis zápal] →mykogastritída. 

mycogenes, es – [myco- + g. gennán tvoriť] →mykogénny. 

mycohemia, ae, f.  [myco- + g. haima krv] →mykohémia. 

Mycoin C3
®
 – antibiotikum; →patulín. 

mycologia, ae, f. – [myco- + g. logos náuka] →mykológia. 

mycomyringitis, itidis, f. – [myco- + g. myringa membrana tympani] →mykomyringitída. 

mycopathologia, ae, f. – [myco- + g. pathos choroba + g. logos náuka] →mykopatológia. 

mycophagus, i, m. – [myco- + g. fagein hltať] →mykofág. 

Mycophyt
®
 (Mycopharm) – antibiotikum; →natamycín. 

Mycophyta – syn. Fungi, huby, ríša (príp. pododdelenie rastlinnej ríše), veľká skupina výtrusných 

rastlín, kt. neobsahujú →chlorofyl, a preto nie sú schopné fostosyntézy. M. sú eukaryotické, 

heterotrofické organizmy. V prírode ţijú M. vo vodách, zväčša však v pôde al. aj obojţivelne, najviac 

je ich v lesoch, na lúkach, poliach, v parkoch, záhradách, ale nájdu sa aj na skládkach dreva, 

haldách, v baniach, ba aj v ľudských príbytkoch. Okrem Antarktídy sú rozšírené takmer po celej 

Zemi a na sev. pologuli rastú napr. v Grónsku a na Špicbergoch. Niekt. druhy sú kozmopolitné, ale 

väčšina sa obmedzuje len na určité geografické oblasti. 

M. sa zaraďujú sa do rastlinnej ríše medzi stielkaté rastliny (Thallophytae), inokedy s baktériami, 

riasami a prvokmi do samostatnej ríše Protistov. Delia sa na tieto triedy: 1. slizovky (→Myxophyta); 

2. plesne (→Phycomycetes); 3. vreckaté huby (→Ascomycetes); 4. bazídiové huby 

(→Basidiomycetes); 5. nedokalé huby (Deuteromycetes; →Fungi imperfecti). V prírode ţijú huby vo 

vodách, zväčša však v pôde al. aj obojţivelne. Počet druhov húb sa odhaduje na 100 000. Prevaţná 

väčšina z nich však patrí k tzv. niţším hubám (mikromycétam), kt. majú veľmi malé plodnice al. ich 

netvoria vôbec. Z vyšších húb (makromycéty) rastie u nás asi 4500 druhov. Zaraďuje sa k nim 

väčšina bazídiových húb a niekt. vreckaté huby, kt. tvoria väčšie plodnice.  

Telo mnohobunkových húb tvoria rozkonárené vlákna – hýfy, kt. utvárajú podhubie. Na ňom na 

vyššie organizovaných hubách vyrastá →plodnica, kt. sa skladá z hlúbika a klobúka. Hýfa je 

najčastejšie tenký rúrkovitý útvar. Jeho bunková stena obsahuje pre človeka ťaţko stráviteľný chitín, 

celulózu al. iný polysacharid, polypeptidy (niekt. druhy) a obaľuje protoplazmu, kt. nie je rozdelená 

(plesne), al. je článkovaná priečnymi priehradkami. Pod bunkovou stenou sa nachádza 

cytoplazmatická membrána. Rastúce hýfy sa rozlične vetvia, splietajú a zrastajú, tvoria mycélium, 

krátke retiazky z niekoľkých buniek. Niekt. huby mycélium nemajú. 

Kvasinky sú jednobunkové, niekt. tvoria pseudomycélium, krátke retiazky z niekoľkých buniek. 

Mycélium je asimilačná fáza húb na rozdiel od spór, kt. slúţia na rozmnoţovanie. Spóry sú 

jednobunkové i viacbunkové, majú rozmanitý tvar, charakteristický pre príslušné rody a druhy. Ak sa 

tvoria z koncových buniek hýf, volajú sa konídiá. Niekt. sú uloţené v obaloch, plesne majú 

balónikové spórangium, askomycéty majú spóry uloţené vo vreckách (asky), bazídiomycéty tvoria 

spóry v bazídiách; →výtrusy. 

Huby sa rozmnoţujú pohlavne al. nepohlavne a ich ţivotný cyklus môţe byť jednoduchý al. zloţitý. 

Zjednodušene ho moţno znázorniť takto: spóra → mycélium → sporulácia → spóra.  



M. majú veľký význam v prírodnom obehu látok, mnohé zapríčiňujú rozličné ochorenia (→mykózy). 

Spolu s baktériami rozkladajú odumreté zvyšky rastlín a ţivočíchov na najjednoduchšie minerálne 

čiastočky. Bez tejto činnosti by bol ţivot v prírode nemoţný, pretoţe org. látky by sa stále hromadili 

a vznikol by nedostatok biogénnych prvkov, kt. tvoria ţivú hmotu. Parazitárne huby vyvolávajú ročne 

veľké škody na kultúrnych rastlinách. Niekt. sa vyuţívajú na priemyselnú výrobu antibiotík, org. 

kyselín, alkoholu a alkoholických nápojov (kvasinky), enzýmov, giberelínov ap.  

M. sú jednobunkové stielkaté, bezchlorofylové organizmy, kt. sa od zelených rastlín líšia vzhľadom, 

chem. zloţením, vývinom i spôsobom ţivota. Pretoţe nemajú chlorofyl, nie sú schopné ţiť z 

nerastných látok. Potrebnú výţivu čerpajú z org. látok, kt. utvorili rastliny al. ţivočíchy. Preto veľa 

húb rastie v lesoch, kde je mnoţstvo hnijúcich ústrojných látok, kt. im poskytujú výţivu. 

Najvýznamnejšou funkciou húb v prírode je rozkladať org. látky a vracať ich späť do ovzdušia uhlík 

vo forme CO2, kt. môţu zelené rastliny prijímať a tvoriť z neho svoje telá. 

Podľa spôsobu výţivy sa rozlišujú huby parazitické (napr. perenospóra, námeľ), saprofytické, kt. 

rozkladajú telá odumretých organizmov (napr. plesne) al. symbiotické, kt. ţijú v symbióze s vyššími 

rastlinami (napr. hríb dubový, kozák osikový a i.). Veľa saprofytických M. sa svojím ţivotom viaţe na 

určité druhy zelených rastlín. Vzájomné spolunaţívanie M. s vyššími rastlinami sa nazýva mykoríza. 

Jemné vlákna podhubia mykoríznych M. opletajú tenké korienky stromov al. do nich vnikajú a 

odoberajú im niekt. látky potrebné na svoj vlastný ţivot. Ako protihodnotu dodáva podhubie týchto 

M. stromom látky, kt. sú uţitočné na ich rast. Typické mykorízne M. sú napr. masliaky, kozáky a i. 

hríbovité huby. Niekt. masliaky rastú len pod smrekovcami, iné pod borovicami, ba niekt. si vyberajú 

len určité druhy borovíc. 

M. majú veľký význam pre obeh látok v prírode, vyvolávajú však mnohé ochorenia. Niekt. sa 

pouţívajú v priemysle na výrobu antibiotík (plesne), alkoholických nápojov (kvasinky). Ako potravina 

sa zbierajú v lesoch najmä bazídiové huby, napr. kuriatko, pečiarka, hríb, rýdzik, bedľa a i. Niekt. 

huby sú jednovaté, obsahujú látky, kt. pom ich poţití vyvolávajú u človeka a ţivočíchov poruchy 

zdravia aţ exitus (napr. muchotrávka, vláknica, niekt. druhy hríbov, rýdzikov, pečiarok). Štúdiom húb 

sa zaoberá mykológia. 

M. sa rozmnoţujú nepohlavne (rôznymi druhmi →výtrusov) i pohlavne, pričom sa tieto generácie 

striedajú. Výtrusy sa tvoria vo výtrusorodom rúchu na plodniciach. Bazídiové huby z radu 

pečiarkovitých (Agaricales) tvoria väčšinou klobúkaté plodnice. Na spodnej strane klobúka takej 

plodnice býva rúrkovitý al. lupeňovitý hymenofor. Rúrky al. lupene vystiela hyménium. Na jeho 

bazídiách sa tvoria zvyčajne 4 výtrusy, kt. sa vonkajším vzhľadom od seba nelíšia, ale majú rôznu 

funkciu. Keď výtrusy dozrejú, oddelia sa od bazídia a vypadnú do humusu al. iného substrátu. Z 

kaţdého vyklíčeného výtrusu vyrastie 

vlákno (hýfa), kt. sa rozrastie na podhubie 

(mycélium). Podhubie, kt. vznikne z 

jedného výtrusu, je tzv. prim. mycélium a 

obvykle netvorí plodnice. Keď však 2 prim. 

podhubia s rôznou funkciou splynú 

(kopulujú), vznikne sek. podhubie, kt. môţe 

za priaznivých podmienok tvoriť plodnice 

(obr. 1,2). 
 

Obr. 1. Schéma rozmnožovania klobúkatých 

bazídiových húb. h – hyménium; pm – prim. 

mycélium; sm – sek. mycélium 

 



Obr. 2. Rozličné druhy hymenoforu klobúkatých húb. a – ţilkovitý; b – ostnatý; c – rúrkovitý; d – lupeňovitý 

Skladba húb – bunková stena húb je zloţená z chitínu, pre človeka ťaţko stráviteľného. Telo húb 

sa skladá z hustej povrazcovitej spleti rozkonárených vláken (hýf). Voľným okom sa javia ako spleť 

bielych pavučinovitých vláken, tzv. podhubia (mycélium). V priaznivých podmienkach môţu 

mycélium tvoriť →plodnice (huby v populárnom chápaní). Plodnice sú však len reprodukčné orgány 

húb. 

Veľa húb, napr. prilbička (Mycena), vláknica (Inocybe), pavučinovec (Cortinarius), plávka (Russula) 

a i. sa bez mikroskopického rozboru určitých častí plodnice nemoţno spoľahlivo určiť. Mikroskopicky 

sa pozorujú výtrusy, stavba hyménia a jednotlivých častí, štruktúra duţiny (tramy) lupeňov, rúrok, 

ostňov, klobúka. hlúbika a podrobujú sa aj mikrochem. farebným reakciám. Skúma sa aj zloţenie 

pokoţky klobúka a kôry hlúbika. 

Telo vyšších húb sa skladá z buniek, kt. sa nazývajú hýfy. Sú to priehradkované vlákna, hrubé 

obvykle 2 – 12 mm, rozlične posplietané. Z 

nich je utvorená stielka i plodnica. Steny hýf 

sú z chitínu a obaľujú protoplazmu. 

Priehradky medzi jednotlivými hýfami sú 

perforované, takţe protoplazma celej huby 

tvorí väčšinou súvislý celok (obr. 3). 
 

Obr. 3. Rozličné typy hýf. a – nepriehradkované; 
b – priehradkované; c – priehradkované 

s prackami 

 

 

 

Hyménium na lupeňoch v rúrkach al. na ostňoch tvoria predovšetkým vlastné plodné orgány – 

bazídiá. Bazídiá sú jednobunkové, príp. viacbunkové, najčastejšie kyjakovité útvary, na kt. sa tvoria 

→výtrusy.  

Okrem bazídií sú v hyméniu aj neplodné orgány bazidioly, kt. sa tvarom od bazídií takmer nelíšia. 

Pre niekt. rody a druhy húb sú v hyméniu typické zvláštne sterilné orgány – najmä cystidy, kt. 

vyrastajú z hyménia al. priamo z tramy (obr. 4). Majú rozličný tvar, najčastejšie vretenovitý, 

kyjakovitý, fľaškovitý al. valcovitý a spravidla vyčnievajú nápadne nad povrch hymémia. Tvar, 

veľkosť a sfarbenie týchto orgánov sú dg. dôleţité znaky húb. 
 

Obr. 4. Rozličné typy cystíd. a – vretenovitá s 

čiapočkou; b – šidlovitá; c – vretenovitá s inkrustáciou; d 

– kyjačikovitá s výrastkami; e – šidlovitá (seta); f – 

vretenovitá s manţetovou inkrustáciou; g – valcovitá s 

inkrustáciou; h – vretenovitá s háčikmi; i – kyjačikovitá; j – 

fľaškovitá 

Pod hyméniom vysokým asi 10 – 80 mm býva ešte 

tenká vrstva subhyménia a pod ňou trama lupeňa al. 

iného rúchonosného útvaru. Trama lupeňov sa rozlišuje podľa toho, ako sú usporiadané hýfy, kt. 

túto tramu tvoria (obr. 5). 

 
Obr. 5. Rozličné typy tramy lupeňov. a – 
pravidelná; b – nepravidelná; c – dvojstranná; d – 

prevrátená 



Na rozdiel od bazídiových húb výtrusorodé rúcho vreckatých húb sa nazýva técium, kt. pozostáva z 

vreciek a z parafýz (obr. 6). 
 

Obr. 6. Schematický rez apotéciom. te – técium; ht – hypotécium; 

ex – excipulum; me – medula (strţeň); pa – parafýza; vr – vrecko; a – 

askospóra 

Vlastnosti duţiny plodníc sú dôleţitými znakmi pri určovaní 

jednotlivých druhov húb. Na duţine si všímame jej farbu, 

farebné zmeny pri styku so vzdušným kyslíkom a pri niekt. 

rodoch aj makrochemické farebné reakcie (napr. pri plávkach). 

Veľmi dôleţitá je vôňa duţiny čerstvej huby (ihneď pri 

zbieraní), ako aj jej chuť a konzistencia. Podľa chuti sa huby 

triedia na lahodné, chutné, menej chutné a nechutné. 

Neznáme lupeňové huby (okrem plávok) sa však nemajú 

ochutnávať. 

Plávky a rýdziky ľahko rozoznáme od ostatných lupeňovitých 

húb podľa toho, ţe ich duţina sa drobí, lebo sa skladá z 

pletiva, kt. tvoria guľkovité bunky. Takéto pletivo sa nazýva 

pseudoparenchým. Väčšina ostatných lupeňovitých húb má duţinu z dlhých valcovitých, 

nepravidelne navzájom posplietaných buniek a 

anazýva sa pravý plektenchým (obr. 7).  
 

Obr. 7. Pravý plektenchým (vľavo) a pseudoparenchým 
(vpravo) 

 

 

 

 

Duţina hlúbika utvorená z tohto pletiva sa nedrobí, ale sa dá po vláknach rozpárať (obr. 8a, b). 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8a Dužina hlúbika z pseudoparenchýmu           Obr. 8b. Dužina hlúbika z pravého plektenchýmu   
Sa vylamuje (drobí)     sa dá po vláknach párať 

Jedlé huby – poţiadavky na kvalitu v prírode voľne rastúcich jedlých húb a pestovaných jedlých húb, 

na ich dovoz, ako aj na výrobu a dovoz výrobkov z jedlých húb, na manipuláciu s nimi a na ich 

uvádzanie do obehu upravuje Potravinový kódex SR vo svojej dvadsiatej prvej hlave Jedlé huby a 

výroby z húb. 

Potravinový kódex o. i. uvádza, ţe:  

• čerstvé jedlé huby musia byť zdravé, pevnej konzistencie, dobre na sucho očistené, neumyté, bez 

prímesí, nečistôt al. plodníc iných druhov húb; môţu však byť len mierne perforované a napadnuté 

larvami hmyzu a môţu mať aj menšie poškodenie plodníc  



• čerstvé jedlé huby nesmú byť prestarnuté, plesnivé, zaparené al. mokré; moţno ich rozrezať najviac 

jedným pozdĺţnym rezom tak, aby sa neoddelil klobúk od hlúbika 

• osoba, kt. sa zaoberá zberom, spracúvaním a uvádzaním do obehu čerstvých jedlých húb, musí mať 

osvedčenie o osobitnej spôsobilosti na túto činnosť  

• pri uvádzaní do obehu v prírode voľne rastúcich jedlých húb sa musí uviesť aj deň ich zberu  

• pre zaručenie pravosti sa jedlé huby určené na výrobu sušených jedlých húb spracovávajú sušením 

výhradne u výrobcu; nie je prípustné vykupovať sušené huby a tieto následne spracováva  

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Voľne rastúce jedlé huby, ktoré možno uvádzať do obehu 

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

Agaricus augustus – pečiarka obrovská*  

Agaricus bisporus – pečiarka dvojvýtrusná* 

Agaricus bitorquis – pečiarka obyčajná*  

Agaricus campester – pečiarka poľná*  

Agaricus hortensis – pečiarka záhradná*  

Agaricus silvaticus – pečiarka lesná*  

Albatrellus confluens – krásnopórovec zrastený (mladé plodnice*)  

Albatrellus ovinus – krásnopórovec ovčí (mladé plodnice*)  

Armillaria mellea (komplex druhov) – podpňovka obyčajná (iba klobúky)  

Boletellus pruinatus var. luteocarnosus (Xerocomus fragilipes) – suchohríb zamatový  

Boletinus cavipes – hríbovec dutohlúbikový 

Boletus edulis – hríb smrekový  

Boletus erythropus – hríb zrnitohlúbikový  

Boletus luridus – hríb siný  

Boletus pinophilus – hríb sosnový  

Boletus reticulatus – hríb dubový  

Calocybe gambosa – čírovnica májová  

Calvatia gigantea (Langermania gigantea) – vatovec obrovský (iba mladé plodnice)  

Cantharellus cibarius – kuriatko jedlé  

Cantharellus pallens – kuriatko bledé  

Chroogomphus rutilus (Gomphidius rutilus) – sliziak lepkavý  

Clitocybe nebularis (Lepista nebularis) – strmuľka inoväťová (iba mladé plodnice)  

Craterellus cornucopiodes – lievik trúbkovitý  

Hydnum repandum – jelenka poprehýbaná (mladé plodnice*)  

Lactarius deliciosus – rýdzik pravý  

Lactarius deterrimus – rýdzik smrekový  

Lactarius pinicola – rýdzik sosnový  

Leccinum carpini – kozák hrabový  

Leccinum rufum (Leccinum aurantiacum) – kozák osikový  

Leccinum scabrum – kozák brezový  

Leccinum versipelle – kozák ţltooraţový 

Lepista nuda – pôvabnica fialová  

Lepista saeva – pôvabnica dvojfarebná  

Lyophyllum decastes – strmulec nakopený  

Lyophyllum fumosum – strmulec sivohnedý  

Macrolepiota procera – bedľa vysoká (iba mladé plodnice)  

Macrolepiota rachodes – bedľa červenejúca (iba mladé plodnice)  

Marasmius oreades – tanečnica poľná  

Morchella conica – smrčok kuţeľovitý  

Morchella esculenta – smrčok jedlý  

Pleurotus ostreatus – hliva ustricovitá  



Pleurotus pulmonarius – hliva buková  

Polyporus squamosus – trúdnik šupinatý (iba mladé plodnice)  

Rozites caperata – pašupinovka obyčajná  

Suillus bovinus – masliak kravský  

Suillus granulatus – masliak zrnitý  

Suillus grevillei – masliak smrekovcový  

Suillus laricinus (Suillus aeruginascens) – masliak lepkavý  

Suillus luteus – masliak obyčajný  

Suillus variegatus – masliak strakatý  

Tricholoma portentosum – čírovka sivá  

Xerocomus badius – suchohríb hnedý  

Xerocomus subtomentosus – suchohríb plstnatý  

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

Pestované jedlé huby, ktoré možno uvádzať do obehu 

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

Agaricus: Agaricus bisporus – pečiarka dvojvýtrusná (vrátane ostatných 

   priemyslovo pestovaných príbuzných druhov a hybridov)  

Lentinus edodes – húţevnatec jedlý (šii-take)  

Pleurotus: Pleurotus ostreatus – hliva ustricovitá (vrátane ostatných 

   priemyslovo pestovaných príbuzných druhov a hybridov)  

Volvariella volvacea – pošvovec obyčajný  

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

* iba na priemyslové spracovanie  

Mycoplasma – rod gramnegat., fakultatívne anaeróbnych mikroorganizmov triedy Mollicu-tes, radu 

Mycoplasmatales, čeľade Mycoplasmataceae. Ide o najmenšie a najjednoduchšie organizmy 

schopné samostatného mnoţenia bez závislosti od ţivej bunky, kt. moţno kultivovať na umelých 

ţivných pôdach. Nemajú bunkovú stenu a na rozdiel od L-foriem baktérií nie sú schopné 

syntetizovať prekurzory zloţiek bunkovej steny – kys. diaminopimelovú a kys. muramovú. Funkciu 

bunkovej steny sčasti nahradzuje trojvrstvová membrána, tvorená lipidmi a proteínmi. Dôleţitou 

zloţkou membrány je cholesterol. Gen. informácia je uloţená v jedinej molekule dvojvláknovej DNA 

s Mr 4,5.10
8
, čo je len ~ 1/5 genómu E. coli. M. obsahujú DNA i RNA (podobne ako baktérie). 

Veľkosť M. je 100 – 300 nm. Vláknité útvary môţu dosaho-

bunky danej chýbaním steny sú M. schopné prechá-dzať aj pórmi filtrov veľkosti 250 nm. Svojou 

veľkosťou sa blíţia niekt. vírusom. 

Následkom chýbania bunkovej steny je pestrá morfológia M. Majú guľovité, ovoidné, prstencovité, 

hviezdicovité, helixové a korálkovité aţ vláknité útvary. Morfológia do istej miery závisí od 

kultivačných podmienok. 

M. sa môţu kĺzavo pohybovať pomocou kontraktilných bielkovín tela. Podľa Grama sa farbia negat., 

ale veľmi zle, môţu sa však dobre farbiť podľa Giemsu. Vzhľadom na to, ţe nemajú stenu, sú 

rezistentné voči antibiotikám pôsobiacim na bunkovú stenu baktérií, ako sú -laktámové antibiotiká 

a vankomycín.  

M. sa delí priečnym štiepením. V niekt. prípadoch predbieha deleniu genómu delenie ostatných 

častí buniek, čím vznikajú korálkové vlákna, kt. sa potom rozpadajú na guľovité útvary. Vzhľadom na 

malý genóm majú M. chudobnú enzýmovú výbavu a sú prispôsobené parazitizmu na povrchu 

buniek, do kt. vnútra na rozdiel od chlamýdií neprenikajú. Ide teda o extracelulárne membránové 

parazity. Adherujú na povrch erytrocytov, spermatozoí, buniek dýchaciích a močových ciest, 

makrofágov a buniek tkanivových kultúr. Zriedka invadujú do krvného obehu a tkanív. Moţno ich 

nájsť v intracelulárnych priestoroch al. rozhodené na povrchu buniek. Plastickosť M. umoţňuje 

dobré prilipnutie k hostiteľkej bunke, kt. dráţdi a poškodzuje peroxidom vodíka al. čpavkom. Na 



styku M. s bunkou sa tvorí kontaktná doštička, bunková organela, umoţňujúca dokonalý kontakt 

parazita s hostiteľskou bunkou. Vďaka kontaktnej doštičke je moţné pôsobenie toxických látok na 

bunku bez toho, aby ich účinky rušili tkanivové enzýmy. Tak sa napr. zabraňuje rozkladu peroxidu 

vodíka tkanivovou katalázou. 

M. sú kultivačne náročné. Kultivačné médium musí obsahovať všetky zloţky, kt. si M. nedo-káţu 

pripraviť a získavajú ich z hostiteľskej bunky vrátane prekurzorov nukleových kys. a cholesterolu. 

Základom kultivačných pôd je infúzia z hovädzích sŕdc (PPLO bujón), obohatená o peptóny, 

kvasnicový extrakt a natívne sérum, zdroj cholesterolu a karboxylových kys., kt. si nedokáţe M. 

syntetizovať. Obvykle sa pouţíva konské sérum. M. vyţadujú kultivačnú atmosféru s 95 % N2 a 5 % 

CO2. Výnimkou je M. pneumoniae a M. hominis, kt. rastú aj za aeróbnych podmienok. Na tuhých 

pôdach vyrastajú niekt. druhy za 2 – 7 d, iné za niekoľko týţd. Tvoria mikroskopické kolónie 

charakteristického vzhľadu smaţeného vajca (hustý stred a riedke okolie). Veľkosť kolónií je 15 

(→Ureaplasma urealyticum) aţ 300 mm. V tekutých médiách nie je rast M. postrehnuteľný al. sa 

prejaví len slabým zákalom, resp. sedimentom. M. rastie podstatne pomalšie ako baktérie, kt. sú 

prítomné vo vyšetrovacom materiáli. Aby sa zabránilo prerastaniu kontaminujúcich baktérií, vyuţíva 

sa na prípravu selektívnych pôd rezistencia M. voči niekt. antibiotikám (napr. penicilínu) al. niekt. 

chem. látkam (octan tálny). Od baktérií sa líšia tým, ţe nemajú bunkovú stenu a neprodukujú 

prekurzory bunkovej steny, od vírusov, chlamýdií a rickettsií tým, ţe rastú na bezbunkových 

médiách. 

Odolnosť M. voči fyz. a chem. vplyvom je veľmi nízka. To značne komplikuje odber a trans-port 

materiálu do laboratória. Preto je nevyhnutné pouţívať transportné médiá. M. sú dobre citlivé na 

beţné dezinfekčné prostriedky. Veľmi dobre znášajú nízke teploty. Pri –20 °C vydrţia mesiace, pri –

70 °C ostávajú vitálne roky. Väčšinu M. inaktivuje uţ teplota 56 °C do 30 min. 

U človeka moţno izolovať aţ 12 druhov M. Väčšinou ide o neškodné komenzály bez etiologického 

významu, niekt. sú však patogénne, príp. postihujú len imunokompromitované osoby. M. majú 

imunomodulačné účinky: stimulujú proliferáciu lymfocytov T a B, vyvolávajú cytolytický účinok 

makrofágov a cytotoxických T-buniek, stimulujú tvorbu cytokínov, vyvolávajú expresiu hlavného 

histokompatibilného komplexu v makrofágoch a B-bunkách a tvoria chemotaktické faktory, Fc-

faktory, Fc-receptory, superantigény a imunoglobulínové proteázy. V priebehu infekcií M. sa v sére 

môţu zjaviť reumatoidný faktor, biol. klamne pozit. testy na syfilis, antinukleárne (ANA) a i. protilátky. 

Z ústnej dutiny moţno izolovať M. buccale, M. faucium, M. orale a M. salivarium. Jedinou prim. 

patogénnou M. je M. pneumoniae. Za potenciálne patogény, najmä urogenitálneho systému, sa 

pokladajú M. genitalium, M. hominis a Ureaplasma urealyticum. M. majú svoj význam aj vo veter. 

med. Vyvolávajú pleuropneumóniu dobytka a zniţujú kvalitu byčieho semena pouţívaného pri 

umelej inseminácii. 

Pozoruhodný je vzťah M. k HIV-1. Ich koncidencia môţe zhoršovať priebeh ochorenia zvýšením 

replikácie vírusu al. cytopatickými účinkami. Túto úlohu kofaktora môţe mať M. fermantans, M. 

pirum a M. penetrans.  

Mycoplasma arginini – ţivočíšny kmeň, môţe vyvolať septikémiu a pneumóniu u imunode-

ficientných pacientov s lymfómom. 

Mycoplasma buccale – M. orale, typ 2, vyskytuje sa beţne v orofaryngu primátov. 

Mycoplasma canis – nepatogénny druh vyskytujúci sa v hrdle, dýchacích cestách a vonkaj-ších 

genitáliách psov. 

Mycoplasma faucium – M. orale, typ 3, druh príleţitostne osídľujúci orofarynx ľudí, často aj 

primátov.  



Mycoplasma fermentans – izoloval sa z dolných genitálií muţov a ţien, orofaryngu a dolných 

dýcha-cích ciest. Výskytuje sa u imunodeficientných pacientov (leukémia, AIDS, chemoterapia), ale 

aj u zdravých osôb. Vyvoláva horúčkové ochorenie s vracaním, hnačkou a progresiou do 

respiračného distress sy., mnohopočetného orgánového zlyhania a exitu. Ochorenie je rezis-tentné 

voči erytromycínu a má sa liečiť doxycyklínom al. chinolónmi. 

Mycoplasma gallisepticum – druh patogénny pre hydinu, vyvoláva chorobách dýchacieho 

systému, encefalitídy a infekčnú artritídu kurčiat a moriek. 

Mycoplasma genitalium – u hypogamaglobulinemických osôb môţe vyvolať uretritídy al. artritídy. 

Mycoplasma granularum – Acholeplasma granularum. 

Mycoplasma hominis – izoluje sa často z močových ciest i zdravých ľudí. Kolonizácia závisí od 

sexuálnej aktivity a počtu sexuálnych partnerov a je častejšia u ţien. Predpokladá sa jej vzťah k 

horúčkovým stavom ţien po pôrode a potrate. Zúčastňuje sa pp. na vzniku abscesov Bartholiniho 

ţľazy, zápalových procesov panvy, pyelonefritíd, popôrodnej a postabortálnej horúčky, infekcií rán 

po cisárkom reze a infekcií novorodencov. Infekcia môţe nastať uţ v maternici al. počas pôrodu. 

Extragenitálne infekcie u dospelých môţu vzniknúť po výko-noch na urogenitálnom systéme a u 

imunodeficientných osôb. Na infekciu chir. rán treba myslieť, keď ide o hnisový výpotok s nálezom 

gramnegat. mikróbov a negat. kultiváciou. Infekcia môţe postihovať mozog, pľúca, protézy, koţu 

peritoneum a kĺby (najmä u pacientov s hypogamalgobulinémiou). 

Kultivácia sa vykonáva za podmienok podobných kultivácii M. pneumoniae. M. hominis nekvasí 

glukózu, ale štiepi arginín za vzniku čpavku a alkalizuje tak kultivačnú pôdu.V infi-kovaných 

kĺbových výpotkoch sa dá dokázať pouţitím akridínovej oranţe a imunofluorescen-ciou.  

V th. infekcií sa osvedčujú tetracyklíny, alternatívou je klindamycín a chinolóny, príp. linkomycín. 

Voči erytromycínu je M. hominis rezistentný. 

Mycoplasma hyoarthrinosa – druh neistého statusu, predpokladá sa jeho vzťah k artritíde 

ošípaných. 

Mycoplasma hyorhinis – beţný parazit nosovej dutiny ošípaných, pp. pôvodca pneumónie a 

artritídy ošípadných. 

Mycoplasma laidlawii – Acholeplasma laidlawii. 

Mycoplasma mycoides – Bovimyces pleuropneumoniae, druh M., kt. vyvoláva infekčnú 

pleuropneumóniu teliat a kôz. 

Mycoplasma orale – M. orale typ 1, M. pharyngis, druh získaný z dýchacích ciest, krvi a kostnej 

drene detí s leukémiou a dýchacích ciest primátov. 

Mycoplasma orale typ 1 – M. orale. 

Mycoplasma orale typ 2 – M. buccale. 

Mycoplasma orale typ 3 – M. faucium. 

Mycoplasma pharyngis – M. orale. 

Mycoplasma penetrans – druh vyskytujúci sa u homosexuálov; izoloval sa z moču pacientov s 

AIDS. 

Mycoplasma pirum – druh, kt. sa našiel v lymfocytoch pacientov z AIDS. 

Mycoplasma pneumoniae – Eatonov agens, pôvodca atypickej pneumónie. Netvorí kolónie 

vzhľadu sadeného vajca a rastie dobre za aeróbnych podmienok. Pohyblivosť jej uľahčuje prenikať 

hlienovým krytom epitelu. Receptorom hostiteľkých buniek umoţňujúcim adherenciu M. je kys. 



sialová. Adherencia je veľmi pevná a nemoţno ju rozrušiť ani premývaním. Pevne adheruje najmä 

na erytrocyty a lymfocyty. Schopnosť adherencie sa pozoruje len pri virulentných kmeňoch. M. 

pneumoniae tvorí toxín s hemolytickými účinkami. Je to peroxid vodíka narúšajúci metabolizmus 

hostiteľských buiek. Významným faktorom v patogenéze ochorení je výmena antigénov medzi 

mykoplazmou a bunkou makroorganizmu, čo má za následok poruchu imunitnej odpovede; 

mykoplazmová →pneumónia. 

Mycoplasma salivarium – nepatogénny druh, súčasť normálnej flóry ústnej dutiny a horných 

dýchacích ciest, u pacientov s hypogamaglobulinémiou môţe vyvolať periodontitídu a septickú 

artritídu. 

Mycoplasmataceae – čeľaď mikroorganizmov triedy Mollicutes, radu Mycoplasmatales. Patria sem 

rody Mycoplasma (60 druhov), Ureaplasma (1 druh U. urealyticum) a Acholeplasma. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Taxonómia mykoplaziem 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Trieda   Mollitutes 

 Rad   Mycoplasmatales 

 Čeľaď   Mycoplasmataceae 

 Rod I:   Mycoplasma (> 60 druhov) 

 Rod II:   Ureaplasma (1 druh Ureaplasma urealyticum) 

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

Mycoplasmatales – mykoplazmy, rad mikroorganizmov triedy Mollicutes (~ 150 druhov). Vyskytujú sa 

u ľudí, vo zvieratách, v rastlinách a hmyze. Väčšina z nich sú komenzály, niekt. z nich sú pre 

človeka patogénne. Aj niekt. zvieracie druhy môţu infikovať ľudí. Patrí sem čeľaď 

Acheloplasmataceae, →Mycoplasmataceae a Spiroplasmataceae, ako aj dva rody neurčitého 

statusu, Anaeroplasma a Thermoplasma. 

mycoplasmosis, is, f. →mykoplazmóza.  

Myco-Polycid
®
 →chlórimidazol. 

mycopraecipitinum, i, n. – [myco- + l. praecipitinum precipitín] →mykoprecipitín. 

mycopus, puris, n. – [myco- + l. pus hnis] sekrét obsahujúci hnis. 

mycosis, is, f. – [myc- + -osis stav] →mykóza. 

Mycosis aspergillina – aspergillomycosis, plesňové ochorenie vyvolané Asperigillus fumigatus; 

postihuje prevaţne respiračný systém. 

Mycosis fungoides – syn. granuloma fungoides, fungoidná mykóza. Pokladala sa za hubové 

ochorenie, ide však o T-bunkový lymfóm, kt. prim. postihuje koţu a v koncovej fáze lymfatické uzliny 

a vnútorné orgány. Manifestuje sa po 4. decéniu, častejšie u muţov ako u ţien. Priebeh je 

progresívny, prognóza infaustná. Rozoznávajú sa tieto klin.-histol. štádiá: 1. premykotické štádium s 

necharakteristickými príznakmi, ako je svrbenie, urtikariálne al. ekzematózne koţné zmeny, príp. 

parapsoriasis en plaques, depigmentované loţiská, zriedka erytrodermia (l
,
homme rouge 

d
,
Hallopeau) prerušované loţiskami zdravej koţe; toto štádium trvá často roky; 2. infiltratívne 

štádium s červenými okrúhlymi, plošnými infiltrátmi veľkosti aţ dlaní, kt. sa v strede hoja; 3. štádium 

mykozidu s tvorbou hnedočervených tumorov, často rozpadajúcich sa, sprevádzané horúčkou a 

zhoršením celkového stavu.  

Tzv. m. fungoides d,emblée sa manifestuje prim. tumormi. Postihnutie slizníc (ústa, nos, hltan) sa 

môţe vyskytnúť vo všektých štádiách, postihnutie vnútorných orgánov (infiltrácia lymfatických uzlín, 

sleziny, pečene) najmä v neskorých štádiách ochorenia. Leukemická forma s erytrodermiou, 



generalizovanou lymfadenopatiou a hepatosplenomegáliou sa nazýva Sézaryho sy. Exfoliatívna 

erytrodermia úporne svrbí, sprievodným príznakom je aj strata nechtov, alopecia a palmoplantárne 

hyperkeratózy. 

Dg. – stanovuje sa nálezom atypických T-lymfocytov (Lutznerove bunky), histol. dôkazom 

subepidermových infiltrátov s veľkými atypickými lymfoidnými a Lutznerovými bunkami, 

nahromadením atypických lymfoidných a monocytoidných buniek v mikroabscesoch pokoţky 

(Pautrierove mikroabscesy). 

Dfdg. – treba odlíšiť v 1. štádiu numulárny a lichemifikovaný ekzém, psoriázu, v 2. a 3. štádiu 

pseudolymfómy, iné koţné T-bunkové lymfómy a malígny lymfóm koţe, chron. lymfatickú leukémiu. 

Th. – je spočiatku symptomatická (izotretinoín, glukokortikoidy, antihistaminiká, oţiarenie UV, 

PUVA, rtg ţiarením), pri masívnych koţných zmenách a orgánovom postihnutí polychemoterapia 

(remisie). Pri zlyhaní inej th. sa pouţíva interferón. 

Mycosis Gilchristi – severoamer. blastomykóza. 

Mycosis intestinalis – črevná mykóza, črevné plesňové ochorenie. 

Mycosis leptothrica – benígna choroba tonzíl a faryngu vyvolaná Leptothrichia buccalis. 

Mycosis Posadas – kokcidioidomykóza. 

Mycosis splenica – siderotická splenomegália. 

Mycospor
®
 (Bayer) – antimykotikum; →bifonazol. 

Mycosporan
®
 (Bayer) – antimykotikum; →bifonazol. 

Mycostatin
®
 (Squibb) – antimykotikum; →nystatín. 

mycostaticus, a, um – [myco- + g. stasis státie] →mykostatický. 

Mycoster
®
 (Fabre) – vazodilatans; →ciklopirox. 

mycotherapia, ae, f. – [myco- + g. therapeiá liečenie] →mykoterapia. 

mycoticus, a, um – [g. mykés huba] →mykotický. 

Mycotoruloides – Candida. 

mycotoxicosis, is, f. – [myco- + g. toxikon jed + -osis stav] →mykotoxikóza. 

mycotoxinum, i, n. – [myco- + g. toxikon jed] →mykotoxíny.  

myctericus, a, um – [g. myktér nozdra] →mykterický. 

mycteroxerosis, is, f. – [g. myktér nozdra + g. xeros suchý + -osis stav] →mykteroxeróza. 

mydaleín – [g. mydaleos vlhký, plesnivý] toxický ptomaín z hnilobne zmenených vnútornos-tí. Otrava 

m. sa prejavuje saliváciou, mydriázou, horúčkou s utlmením aţ zastavením srdcovej činnosti v 

diastole. 

Mydantane
®
 – antivirotikum, antiparkinsonikum; →amantadín. 

mydatoxín – [g. mydan byť vlhký + toxinum jed] letálny ptomaín z rozkladajúceho sa mäsa; vyskytuje 

sa aj v ľudskych črevách dlhodobo vystavených nízkej teplote. 

mydekamycín →midekamycíny. 

mydetón – syn. →tolperizón. 

Mydfrin
®
 (Alcon) – mydriatikum, dekongescens; →fenylefrínhydrochlorid.  



mydlá – soli jedno- aj viacmocných kovov s vyššími karboxylovými kys. (C10–C18). Pripravujú sa 

neutralizáciou vyšších karboxylových kys. al. zmydelnením olejov a tukov. V med. sa pouţívajú ako 

liečivé m., emulgátory, klzné látky, antiseptiká a dezinficienciá v dermatológii; →sapo. 

mydlica lekárska →Saponaria officinalis. 

mydlovníkovité →Sapindaceae. 

mydlový roztok krezolu →krezol. 

Mydocalm
®
 (TAD) – myorelaxans; →tolperizón. 

Mydplegic
®
 – anticholínergikum, mydriatikum; →cyklopentolát. 

Mydriacyl
®
 – anticholínergikum (oftalmol.); →tropikamid. 

Mydrial
®
 (Winzer) – adrenergikum; →tyramín. 

mydriasis, is, f. – [g.] →mydriáza. 

Mydriasis paralytica – paralytická mydriáza, z ochrnutia zvierača (m. sphincter pupillae). 

Mydriasis spastica – spastická mydriáza, následkom kŕčového sťahu rozširovača (m. dilator 

pupillae). 

mydriaticus, a, um – [g. mydriasis rozšírenie zrenice] mydriatický, rozširujúci zrenicu. 

mydriatica (remedia) – [g. mydrasis rozšírenie zrenice] →mydriatiká. 

mydriatiká – [mydriatica (remedia)] lieky rozširujúce zrenicu. Zahrňujú: 1. parasympatikolytiká 

(anticholínergiká) pôsobiace na m. sphincter pupillae (atropín, cyklopentolát, homatropín, 

skopolamín); 2. sympatikomimetiká pôsobiace na m. dilatator pupillae (adrenalín, efetonín, 

epinefrín. fenylefrín, hydroxyamfetamín, kokaín, yohimbín). 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prehľad mydriatík 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Atropín   Homatropín 

 Cyklopentolát  Hydroxyamfetamín 

 Efetonín  Kokaín 

 Epinefrín  Skopolamín 

 Fenylefrínhydrochlorid Yohimbín 

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

Mydriatine
®
 – bronchodilatans; →fenylpropylmetylamín. 

mydriáza – [mydriasis] rozšírenie Ø zrenice > 5 mm; →zrenica. 

Mydrilate
®
 (W. B. Pharm.) – mydriatikum; →cyklopentolát. 

Mydrum
®
 – anticholínergikum (oftalmologikum); →tropikamid. 

Myebrol
®
 (Kyorin) – antineoplastikum; →mitobronitol. 

myectomia, ae, f. – [my- + g. ektomé odstránenie, vybratie] myektómia, chir. vybratie svalu al. jeho 

časti 

myectopia,a e, f. – [my- + g. ektopos vzdialený od miesta] myektopia, svalová dislokácia, chybná 

poloha svalu. 

myel/o- – prvá časť zloţených slov z g. myelon miecha, dreň; l. myelocytys myelocyt. 



myelaemia, ae, f. – [myel- + g. haima krv] myelémia, prítomnosť myelocytov v krvi, myeloidná 

leukémia. 

myelalgia, ae, f. – [myel- + g. haima krv] bolesť v oblasti miechy al. miechových koreňov. 

myelanalosis, is, f. – [myel- + g. analosis vydanie] myelanalóza, úbytok, degeneratívne zmeny 

miechy. 

myelapoplexia, ae, f. – [myel- + g. apoplexia krvácanie] krvácanie do miechy. 

myelasthenia, ae, f. – [myel- + g. astheniá slabosť] myelasténia, prejavy obmnedzenia funkcie 

nervstva vychádzajúceho z miechy. 

myelatelia, ae, f. – [myel- + g. ateleiá neúplnosť] myelatélia, chybné vyvinutie miechového nervstva. 

myelatrophia, ae, f. – [myel- + atrophia úbytok] myelatrofia, ubúdanie miechového nervstva. 

myelauxia, ae, f. – [myel- + g. auxé zvýšenie] zväčšenie miechy. 

myelencephalicus, a, um – [myelencephalon predĺţená miecha] myelencefalický, týkajúci sa 

predĺţenej miechy. 

myelencephalitis, itidis, f. – [myel- + g. encephalon mozog + -itis zápal] myelencefalitída, 

encefalomyelitída, zápal miechy a mozgu.  

myelencephalon, i, n. – [g.] myelencefalón, →medulla oblongata, predĺţená miecha, miechomozog, 

časť zadného mozgu (→rombencefalón) medzi →miechou a →Varoliovým mostom. M. je rozšírený 

koniec chrbtovej miechy, odtiaľ názov bulbus medullae spinalis, kt. sa zachoval v označení niekt. 

dráh predĺţenej miechy (napr. tractus bulbothalamicus), ako aj vo franc. názve predĺţenej miechy: 

bulbe rachidien.  

M. siaha od dekusácie pyramíd al. od výstupu 1. krčného nervu po kaudálny okraj Varoliovho mosta. 

Je dlhá 20 – 25 mm, má kuţeľovitý tvar a kraniálne sa rozširuje. Pri pohľadu z vent-rálnej strany je 

na nej viditeľná fissura mediana anterior (ventralis), rozprestierajú sa od dekusácie pyramíd po 

kaudálny okraj Varolovho mosta, kde sa končí v tzv. foramen caecum. Po obidvoch stranách fisúry 

sú 2 pozdĺţne valy, pyramides medullae oblongatae, v pokračo-vaní predných povrazcov miechy. 

Laterálne od pyramíd je sulcus ventromedialis, v kt. sa vynára 10 – 15 vlákenok, kt. sa spájajú do 

XII. hlavového nervu, n. hypoglossus. Navonok od n. hypoglossus vystupuje biela elipsovitá 

vyvýšenina, oliva, kt. vnútri obsahuje stočený plátok sivej hmoty, ncl. olivae (ncl. olivaris inferior). 

Na povrchu olivy býva jemné vláknenie idúce naprieč: fibrae arcuatae externae anteriores 

(ventrales). 

Laterálne od olivy je plytká brázda, do kt. sa zanárajú drobné cievy, a od nich navonok je sulcus 

dorsolateralis, v kt. sa vynára niekoľko nervových vlákienok, z kt. sa konštituujú 3 nervy, n. 

accessorius lateralis (XI., jeho radis myelencephalica), n. vagus (X.) a n. glossopha-ryngeus (IX). 

Všetky 3 nervy sú zmiešané a obsahujú senzitívne (somatosenzitívne a viscero-senzitívne), ako aj 

motorické (somatomotorické i visceromotorické) vlákna. Pretoţe vystupujú po strane predĺţenej 

miechy a obsahujú motorické i senzitívne vlákna, označujú sa nervy XI., X a IX. názvom bočný 

zmiešaný systém. K n. accessorius sa pridruţujú ešte vlákna, kt. prichádzajú z ventrolaterálnej 

brázdy krčnej miechy (kaudálne aţ asi od C5) ako radix spinalis n. accessorii. 

Predĺţená miecha vychádza z chrbtovej miechy na úrovni 1. krčného nervu bez ostrej hranice a 

siaha ventrálne od dekusácie pyramíd po kaudálny okraj →Varoliovho mosta, dorzálne po stred IV. 

komory (vo výške striae medullares ventriculi quarti). Obsahuje ţivotne dôleţité centrá, ascendentné 

a descendentné projekčné systémy veľkého mozgu a mozočka, jadrá hla-vových nervov.  



Bočné reťazce krčnej miechy sa v predlţenej mieche zuţujú do pásika uloţeného navonok od olivy, 

spájajú sa s vonkajšou časťou zadných povrazcov miechy a tvoria nízku vyvýšeninu, corpus 

restiforme seu crus medullocerebellare, kt. predstavuje laterálne ohraničenie kaudál-nej časti IV. 

komory. Zahýba potom kraniodorzálne do mozočka; obsahuje vlákna idúce z predĺţenej miechy do 

mozočka. 

Na dorzálnej strane predĺţenej miechy je viditeľný sulcus medialis posterior (dorsalis) a po jeho 

straných pokračujú zadné povrazce, rozdelené na pars medialis fasciculi posterioris (dorsalis) 

seu fasciculus gracilis Golli a pars lateralis fasciculi posterior (dorsalis) seu fasciculus cuneautus 

Burdachi. Gollov povrazec sa končí na predĺţenej miechy v hrbolčeku clava, Burdachov povrazec 

v tuberculum cuneatum. Tieto zdureniny sú podmienené nahroma-dením sivej hmoty, jadrami 

zadných povrazcov, nuclei fasciculorum posteriorum (dorsalium). V týchto jadrách sa končia 

ascendentné kolaterály senzitívnej dráhy zadných povraz-cov miechy a z jadier zadných povrazcov 

sa začinajú ďalšie ascendnentné dráhy. 

Navonok od tuberculum cuneatum je menší, u detí zreteľnejší a sivastý hrbolček, tuberculum 

cinereum. Podmieňuje ho v hĺbke uloţená substantia gelatinosa Rolandi, kt. je tu mohutne 

rozvinutá. 

Pred clava a tuberculum cuneatum, medzi rozbiehajúcimi sa corpora restiformia sa rozpína tenká 

lamela bielej hmoty, kt. tvorí časť stropu IV. komory, tela chorioidea ventriculi quarti. Jej úpon pred 

hrbolčekmi zadných povrazcov a pozdĺţ corpora restiformia sa nazýva taenia rhombencephali. 

Kraniálne sa zahýba aţ po okraj mozočka (na jeho flocculus). 

Sek. sa v tejto stropovej lamele nachádza v strede otvor, apertura mediana rhombencephali seu 

foramen Magendi. V bočných výklenkoch nad corpora restiformia sú aperturae laterales 

rhombencephali (foramina Luschkae, kt. prvý opísal Bochdalek r. 1849, pokladajú sa však za 

artefakty). Pod tela chorioidea ventriculi IV. je tá časť dorzálnej strany predĺţenej miechy, kt. je 

privrátaná do spodiny IV. komory. 

Štruktúra predlženej miechy a ponsu – na postupných priečnych rezoch z chrbtovej miechy do 

predĺţenej miechy sa mení typická štruktúra prierezu, vzhľad sivej i bielej hmoty takto: 

a) Ihneď na prechode z chrbtovej miechy do predĺţenej miechy sa kríţia biele pyramídové vlákna a 

prechodne oddeľujú časť sivej hmoty (zodpovedajúcu predným stĺpcom chrbtovej miechy), v kt. je v 

týchto miestach uloţená časť jadra XI. nervu, r. myelencephalica n. accessorii. Sivej hmoty pribúda 

na objeme, v zadných stĺpcoch chrbtovej miechy sa zjavuje zmohutnená susbtantia gelatinosa 

dorsalis a mediálne od nej najkaudálnejšia časť senzitívne-ho jadra V. nervu, ncl. termninalis 

tractus spinalis n. trigemini.  

Ešte mediálnejšie vybieha sivá hmota do dvoch zhlukov buniek, kt. podmieňujú na povrchu 

hrbolčeky (clava, tuberculum cuneatum) a obsahujú jadrá zadných povrazcov, ncl. fasciculorum 

posteriorium (dorsalium). 

b) Na rezoch vedených o niečo vyššie sa rozširuje uţ centrálny kanál do IV. mozgovej komo-ry a 

doterajšie bočné povrazce miechy sa rozostupujú a zahýbajú k mozočku, utvárajúc hlavnú súčasť 

corpora restiformia. Sivá hmota, kt. bola v chrbtovej mieche uprostred, rozvíja sa preto na spodine 

IV. komory do šírky, a to tak, ţe partie, kt. v chrbtovej mieche zodpo-vedali bazálnej platničke a 

tvorili predné stĺpce miechy, ocitajú sa na dne IV. komory blízko strednej čiary, kým sivá hmota, kt. 

pochádza z alárnej platničky a zodpovedá zadným stĺpcom miechy, je uloţená v laterálnych partiách 

spodiny IV. komory. Preto motorické jadrá hlavo-vých nervov, ncl. originis, sú uloţené v spodine 

IV. komory mediálne, kým zhluky nervo-vých buniek, pri kt. sa končia senzitívne hlavové nervy, ncl. 

terminales, sú laterálnejšie. 



Pretoţe uţ v chrbtovej mieche boli 

zdroje vegetatívnych dráh na 

prechode zadných a pred-ných 

stĺpcov, príslušné vegetatívne jadrá 

sú na spodine IV. komory uloţené 

uprostred medzi motorickými ncl. 

originis a senzitívnymi ncl. 

terminales, a to tak, ţe 

visceromotorické jadrá sú bliţšie k 

ncl. originis, kým 

visceromsenzitívne jadrá bliţšie k 

ncl. terminales. 

Sivá hmota, kt. sa rozprestiera 

medzi jadrami na spodine IV. 

komoru a tvorí pokračovanie 

centrálnej sivej hmoty, zasahuje na 

prierezoch predlţenej miechy dosť 

hlboko a kraniálnym smerom 

pokračuje aţ do Varolovho mosta a 

stredného mozgu. Skladá sa z 

roztrúsených väčších i menších 

buniek, medzi kt. sú početné 

nervové vlákna. Má preto pri 

malom zväčšení sieťovitý vzhľad a 

označuje sa →formatio reticularis. 

V predĺţenej mieche, Varoliovom 

moste i strednom mozgu tvorí pás, 

tzv. →tegmentum. 

Sivé hmoty preĺţenej miechy 

→rombencefalón. 

 
Obr. 1. Myelencephalom I. A – Fossa 

rhomboidea; B – Pons a medulla 

oblongata (pohľad zľava spredu). 1 – 

sulcus posterolateralis (ţliabok s výstupom IX., X. a XI. hlavového nervu, siahajúci aţ k recessus lateralis 

ventriculi quarti); 2 – pedunculus cerebellaris inferior (kaudálne spojenie k mozočku, s vláknami tr. 

spinocerebellaris posterior a s dráhami olivy); 3 – tuberculum trigeminale (mierne bočné vyklenutie nad tr. 

spinalis n. trigemini); 4 – fasciculus cuneatus (latrálna časť dráh zadných povrazcov vedúcich podnety z hornej 

polovice tela); 5 – tuberculum cuneatum (pozdĺţne vyklenutie na hornom konci fasciculus cuneatus 

podmienené jadrom – ncl. cuneatus); 6 – fasciculus gracilis (mediálna časť dráh zadných povrazcov vedúca 

podnety z dolnej polovice tela); 7 – tuberculum gracile (pozdĺţne vyklenutie na hornom konci fasciculus gracilis, 

podmienené jadrom – ncl. gracilis); 8 – sulcus medianus posterior (zadná brázda v strednej čiare pokračujúca z 

miechy, kraniálne je zakončená lamelou bielej hmoty (obex); 10 – fasciculus pyramidalis (pyramídová dráha na 

prenášanie podnetov na vedomé pohyby); 11 – fibrae corticospinales (vlákna z gyrus praecentralis kôry k 

motorickým bunkám predných rohov miechy); 12 – fibrae corticonuclea-res (vlákna z gyrus praecentralis kôry k 

motorickým jadrám hlavových nervov); 13 – decussatio pyramidum (decussatio motoria, vlákna pyramídových 

zväzkov bočných povraz-cov miechy, kríţiace sa troma aţ piatimi zväzkami na dolnom konci predĺţenej 

miechy); 14 – faciculus gracilis (mediálna časť zadných povrazcov vedúca podnety z dolnej polovice tela); 15 – 

ncl. gracilis (jadro pre fasciculus gracilis, mediálne od ncl. cuneatus); 16 – fasciculus cuneatus (laterálna časť 

dráh zadných povrazcov vedúca podnety z hornej polovice tela); 17 – ncl. cuneatus (jadro pre fasciculus 



cuneatus, laterálne od ncl. gracilis); 18 – ncl. cuneatus accessorius (sivá hmota navonok od hornej časti ncl. 

cuneatus; odtiaľ sa začínajú fibrae arcuatae externae, kt. idú do mozočka); 19 – fibrae arcuatae internae 

(vlákna lemniscus medialis, kt. sa začínajú v jadrách zadných povrazcov); 20 – druhý neurón zadných 

povrazcov; 21 – lemniscus medialis (pokračovanie 2. neurónu dráhy zadných povrazcov po skríţení lemniskov 

– tr. bulbothalamicus); 22 – tr. tectospinalis (skríţené spojenie lamina tecti s miechou; leţí medzi jadrom n. 

facialis a jadrom n. trige minus); 23 – fasciculus longitudinalis med. (zväzočok vláken na vzájomné prepojenie 

okohybných jadier, vestibulárnych jadier, jadier n. accessorius a miechových motoneurónov pre svaly krku); 24 

– fasciculus longitudinalis posterior Schützi (spojenie medzi hypotalamom, jadrom II., VII. a XII. hlavového 

nervu, ncl. ambiguus, ncl. tractus solitarii a ncl. salivarii v spodine fossa rhomboidea); 25 – tr. spinalis n. 

trigeminalis (descendentné vlákna trojklanného nervu pre vnímanie bolesti, tepla a chladu); 26 – ncl. spinalis n. 

trigemnalis (trigeminové jadro v mieche pre vlákna tractus spinalis n. trigemini; prechádza do substantia 

gelatinosa); 27 – formatio (substantia) reticularis (roztrúsené bunky v tegmentum pontis v blízkosti jadier n. 

vagus, n. vestibularis a n. facialis s regulačným vplyvom, o. i. na svalstvo zo ţiabrových oblúkov a i. svalovinu; 

systémy týchto buniek pokračujú kraniálne i kaudálne); 28 – ncl. olivaris inf. (hlavné olivové jadro uloţené pod 

povrchom olivy; má tvar mediálne otvoreného hrubosten-ného sprehýbaného vačku a spojenie s miechou a 

mozočkom); 29 – amiculum olivae (obal vláken 

okolo olivárneho kadra; obsahuje aferentné a 

eferentné vlákna jadra); 30 – hilum ncl. olivaris 

inferioris (mediálne obrátený otvor vačkovitého 

olivárneho jadra); 31 – ncl. olivaris accessorius 

med. (prídavné olivárne jadro uloţené pred 

hílom hlavného jadra); 32 – ncl. olivaris 

accessorius post. (prídavné olivárne jadro 

uloţené dorzálne, mezi olivou a formatio 

reticularis) 

 
Obr. 2. Myelencephalom II. 1 – tr. 

spinotectalis (vlákna, kt. prichádzajú zo 

zadného rohu protiľahlej strany, leţia pri tr. 

spinothalamicus lat. a končia sa v lamina tecti); 

2 – tr. spinothalamicus (vlákna prebiehajúce z 

bočnom povrazci a prichádzajúce prevaţne z 

protiľahlej strany; sprostredkúvajú vedenie 

pocitov bolesti a teploty); 3 – tr. 

spinocerebellaris anterior Gowersi (predná 

mozočková dráha bočného povrazca; 

prichádza sčasti z protiľahlej strany a vedie do 

mozočka informácie o napätí svalov a 

postavení končatiny); 4 – tr. spinocerebellaris 

posterior Flechsigi (zadná mozočková dráha 

bočného povrazca; prebieha neskríţene a 

funkčne zodpovedá prednej mozočkovej 

dráhe); 5 – tr. dorsolateralis Lissaueri 

(zväzočok jemných myelinizovaných i 

nemyelinizivaných vláken medzi hrotom 

zadného rohu a povrchom miechy; vlákna sú 

krátke a sú to sčasti kolaterály vláken zadných 

povrazcov); 6 – tr. spinoolivaris Hellwegi 

(prevaţne skríţené vlákna k olive; leţia pri 

vláknach predných koreňov spolu s tractus 

olivospinalis); 7 – tr. spinoreticularis (vlákna, kt. 

leţia vedľa tr. spinoolivaris a končia sa vo 

formatio reticularis medullae oblongatae); 8 – 



funiculus posterior (zadný povrazec; biela hmota medzi zadnými rohmi miechy); 9 – fasciculi proprii posteriores 

(zväzky uloţené tesne pri sivej hmote, kt. spájajú jednotlivé úseky miechy pre koordinmáciu funkcií); 10 – 

fasciculus septomarginalis (zväzoček vláken pri septum medianum posterius v dolnej časti hrudnej miechy, 

obsahujúci prevaţne descendentné vlákna); 11 – fasciculus interfascicularis (semilunaris) (zväzoček prevaţne 

descendentných vláken, najmä v hornej časti hrudnej miechy medzi fasciculus gracilis a fasciculus cuneatus; 

Schultzova kóma); 12 – fasciculus gracilis Golli (leţí mediálne a dostáva vlákna z dolnej polovice miechy, kt. 

sprostredkúvajú citlivosť hmatu a hlbokú citlivosť; 13 – fasciculus cuneatus Burdachi (začína sa v hornej 

polovici hrudníkovej miechy a vedie aj vlákna pre hmatovú a hlbokú citlivosť); 14 – encephalon (mozog); 15 – 

truncus encephali (mozgový kmeň, siaha od predĺţenej miechy aţ k strednému mozgu (vrátane) podľa iných 

sem patrí aj medzimozog a inzula); 16 – rombencephalon (zaujíma zloţky okolo fossa rhomboidea, teda 

mozoček, pons a predĺţenú miechu); 17 – medulla oblongata (bulbus, predĺţená miecha; začína sa pri 

dolnom okraji ponsu a siaha aţ k výstupu koreňových vláken 1. miechového segmentu; Vo fossa rhomboidea 

sa začina predĺţená miecha pri striae medullares); 18 – fissura mediana anterior (pokračovanie prednej brázdy 

z miechy; je prekríţená pyramídovými dráhami); 19 – pyramis medullae oblongatae (pozdĺţny val vláken 

pyramídovej dráhy vpravo a vľavo od fissura mediana anterior; končí sa v mieste kríţenia pyramídových dráh); 

20 – decussatio pyramidum (vlákna pyramídových dráh bočného povrazca kríţiace sa 3 – 5 zväzkami na konci 

medulla oblongata); 21 – sulcus anterolateralis (brázda po vonkajšej strane pyramídy; vystupujú z nej vlákna 

pre n. hypoglossus; 22 – funiculus lateralis (pokračovanie bočného povrazca miechy aţ k olive); 23 – oliva 

(ovoidné vyklenutie dlhé 1,5 cm medzi koreňmi X. a XII. hlavového nervu; je podmienené jadrami uloţenými od 

povrchom); 24 – fibrae arcuatae externae anteriores, vlákna z ncl. arcuatus, kt. prebiehajú naprieč cez 

kaudálny koniec olivy do pedunculus cerebellaris inferior; sú to roztrúsené súčasti pontocerebelárnych dráh; 25 

– sulcus retroolivaris, brázda za olivou; 26 – area retroolivaris (políčko za olivou) 

 

myelencephalospinalis, e – [myel- + g. enkfealos mozog + l. spina chrbtica] myelencefalospinálny, 

mozgovomiechový. 

myel(h)eterosis, is, f. – [myelo- + g. heteros iný] myel(h)eteróza, patol. zmeny miechy. 

Myeleukon
®
 – antineoplastikum, sterilizans hmyzu; →busulfán. 

myelín – [myelinum] skupina lipoproteidov (cefalíny, cerebrozidy, sfingomyelíny) produko-vaných v 

oligodendrocytoch al. Schwannovej pošve, kt. tvoria myelínovú pošvu. 

myelinisatio, onis, f. – [myelinum myelín] myelinizácia, tvorba myelínovej pošvy nervových vláken. 

myelinoclasis, is, f. – [myelinum myelín + g. klaó lámem] myelinoklázia, myelinolýza. 

Myelinioclasis perivascularis acuta – akút. diseminovaná encefalomyelitída. 

Myelinoclasis perivenosa postinfectiosa – postinfekčná encefalomyelopatia. 

myelinogenesis, is, f. – [myelinum myelín + g. gennan plodiť] myelinizácia. 

myelinolysis, is, f. – [myelinum myelín + g. lysis rozpustenie] myelinolýza, deštrukcia myelínu, 

demyelinizácia.  

Myelinolysis pontina centralis – forma rozsiahlej demyelinizácie ponsu u al-koholikov. 

myelinoma, tis, n. – [myelinum myelín + -oma bujnenie] myelinóm, nádor z myelínu. 

myelinopathia, ae, f. – [myelinum + g. pathos choroba] myelinopatia, nešpecifikovaná cho-roba 

miechy; degenerácia bielej hmoty mozgu. 

myelinosis, is, f. – [myelinum + -osis stav] myelinóza, rozklad tuku, pri kt. sa tvorí myelín. 

myelinotoxicus, a, um – [myelinum + g. toxikon jed] myelinotoxický, pôsobiaci deštrukčne na myelín, 

demyelinizačne. 



myelínová pošva – obal axónov neurónov pozostávajúci z myelínu, prerušovaný ~ v 1-mm 

vzdialenostiach Ranvierovými zárezmi. 

myelinum, i, n. – [g. myelos miecha] →myelín. 

myelitis, itidis, f. – [myel- + -itis zápal] →myelitída. 

Myelitis ascendens – vzostupná myelitída, šíriaca sa smerom k mozgu. 

Myelitis bulbaris – zápal predĺţenej miechy. 

Myelitis descendens – zostupná myelitída, širiaca sa smerom od mozgu dole. 

Myelitis disseminata – diseminovaná, roztrúsená myelitída, viacpočetné loţiská postihnutia mie-

chy. 

Myelitis purulenta – hnisavá myelitída. 

Myelitis septica – hnisaná myelitída. 

Myelitis transversa – priečna myelitída, postihujúca miechu v celej hrúbke. 

myelitída – [myelitis] 1. zápal kostnej drene (osteomyelitída); 2. zápal miechy. Zápal miechy býva 

súčasťou špecificky definovaného chorobného procesu. Jedna skupina m. sa označuje podľa toho, 

či je prim. postihnutá biela al. sivá hmota (leukomyelitída a poliomyelitiída), druhá skupina podľa 

koexistujúcej choroby mozgových plien (meningoencefalitída) al. mozgu (encefalomyelitída). V praxi 

sa týmto termínom označujú nezápalové lézie miechy (→myelopatia). 

Najčastejšou príčinou m. je vírusová infekcia. Typická vírusová m. je →poliomyelitis anterior acuta 

vyvolaná enterovírusmi. Izlované postihnutie miechy vzniká po infekcii vírusmi skupiny Coxsacke, 

ECHO, osýpok, parotitídy, herpes zoster, ale aj riketsiami a leptospirami. Besnota sa môţe prejaviť 

ako transverzálna al. ascendentná m. Klin. sa m. môţe prejaviť ako poliomyelitída, častejšie však 

bývajú príznaky postihnutia nielen buniek sivej hmoty, ale aj dráh miechy. Vyskytujú sa bolesti v 

chrbtici, parestézie a hypestézie spočiatku v dolných končatinách, vzostupné parézy a poruchy 

ovládania sfinkterov (pri polyradikuloneuritíde chýbajú). Parézy bývajú spočiatku chabé. Postihnutie 

krčnej miechy sa prejaví príznakmi na horných končatinách. Progresia ochorenia do transverzálnej 

lézie miechy (m. transversa) sa prejaví ostrou hranicou porúch (najmä citlivosti) v určitom segmente. 

Pri besnote môţe ochorenie postupovať ascendentne (m. ascendens). Pri kliešťovej encefalitíde 

môţu byť ako výraz m. na horných končatinách prítomné amyotrofie. Niekedy sa izolovanými 

spinálnymi príznakmi prejaví akút. diseminovaná postvakcinačná encefalomyelitída. Príznaky m. sa 

môţu zjaviť aj v rámci polyradikuloneuritídy (myelopolyradiculoneuritis). Často je pozit. len 

Babinskyho príznak, zriedkavo sa zjavia ako výraz miechovej lézie sfinkterové poruchy a prí-znaky 

centrálnych paréz. Ako neuromyelitis optica Dévic sa označuje akút. obraz transverzál-nej lézie 

miechy so súčasnou optickou neuritídou (kombinácia paraplégie a slepoty). Spinálne príznaky môţu 

mať ascendentný charakter. Ide o akút. demyelinizáciu z okruhu sclerosis multiplex. Jeho prognóza 

je zlá. 

Pomerne zriedkavá je baktériová m. (absces miechy) al. spinálneho epidurálneho priestoru 

(spinálna hnisavá epiduritída, príp. spinálny epidurálny absces).. Epiduritída je najčastejšou formou 

(tvorí 2/3 prípadov hnisavých m.). Sú komplikáciou inej hnisavej infekcie v orga-nizme. Pri častejších 

akút. m. ide o hematogénnu stafylokokovú infekciu najmä z koţných afekcií (furunkul) al. močového 

systému. Pri chron. m. ide skôr o šírenie per continuitatem z osteomyelitídy. Prvým príznakom býva 

prudká lokalizovaná bolesť a poklopová a tlaková bolestivosť chrbtice, najčastejšie v strednom 

hrudníkovom úseku, spolu s horúčkami. O pár h aţ d sa pripoja radikulárne bolesti vo výške lézie a 

kráto potom obraz transverzálnej lézie miechy. Pri abscese miechy, kt. je zriedkavejší ako 



epiduritída, sú bolesti menej výrazné. Letalita týchto ochorení je aţ 30 %, u tých, čo preţijú často 

pretrváva paraplégia. 

Dg. – stanovuje sa často per exclusionem. K pomocným vyšetreniam patrí natívne a kontrastné rtg 

vyšetrenie. O m. svedčia celkové príznaky infekcie (horúčka), meningeálne príznaky a zápalová 

pleocytóza v likvore. Tieto príznaky však nemusia byť prítomné. Podozrenie z m. vyvoláva 

anamnéza vakcinácie. Náhly vznik spinálnych príznakov núti vylúčiť sclerosis multiplex, spinálne 

cievne malformácie, postiradiačnú nekrotizujúcu myelopatiu ap. Včasná dg. je dôleţitá pri 

epiduritíde. Svedčí o nej prim. loţisko (furukul, uroinfekcia ap.) a prudké bolesti chrbtice s horúčkou.  

Th. – pri vírusových a demyelinizačných m. je th. rovnaká ako pri encefalitídach, príp. sclerosis 

multiplex. Pri hnisavých m. sú indikované vysoké dávky antibiotík podľa citlivosti pôvodcu v prím. 

lézii. Pri epiduritíde je indikovaná urgentná laminektómia s drenáţou zápalového loţiska a lokálnym 

ošetrením. Paraparéza aţ paraplégia pri m. si vyţadujú prevenciu dekubitov, ošetrenie močového 

mechúra pri poruche sfinkterov a rehabilitáciu hneď, ako to celkový stav dovolí. Bolesti a spazmy sa 

tlmia spazmolytikami. 

myeloarchitectonica, ae, f. – [myelo- + g. architektoniké stavebné umenie] myeloarchitektonika, 

priestorové usporiadanie kostnej drene al. miechovej hmoty. 

myeloblast – [myeloblastos] najmladšie vývojové štádium →leukocytov s Ø 12 – 20 mm; V normálnej 

kostnej dreni sa vyskytujú ojedinele. Majú veľké, takmer okrúhle jadro s jem-nými chromatínovými 

vláknami a 2 – 5 jadierkami a úzky lem bazofilnej, negranulovanej cytoplazmy 

myeloblastaemia, ae, f. – [myelo- + g. blastos výhonok + g. haima krv] myeloblastóm, zhubný nádor 

z myeloblastov. 

myeloblastická kríza – [crisis myeloblastica] akút. transformácia chron. myeloickej leukémie s 

prevahou nezrelých populácie. Klin. sa prejavuje horúčkou, zväčšením sleziny a leukocytózou 

následkom vypla-venia početných myeloblastov, príp. zdurením lymfatických uzlín. Index alkalickej 

fosfatázy leukocytov je zvýšený, klin. prejavom môţu predchádzať cytogen. zmeny (aneuploidné 

bunkové línie vzniknuté akvizíciou al. duplikáciou extrachromozómov). Priebeh sa podobá akút. 

myeloickej leukémii. Odpoveď na cytostatiká je zníţená. 

myeloblastoma, tis, n. – [myelo- + g. blastos výhonok + -oma bujnenie] myeloblastóm, zhubný nádor 

z myeloblastov. 

myeloblastos, i, m. – [myelo- + g. blastos výhonok] →myeloblast.  

Myelobromol
®
 – antineoplastikum; →mitobronitol. 

myelocathexis, is, f. – [myelo- + g. kathexis zadrţať] →myelokatexia.  

myelocele, es, f. – [myelo- + g. kélé prietrţ] myelokéla, prietrţ časti miechy z miechového kanála. 

myelocoelia, ae, f. – [myelo- + g. oliliá dutina] myelocélia, centrálny miechový kanál. 

myelocystocele, es, f. – [myelo- + g. kystis mechúr + g. kélé prietrţ] myelocystokéla, vrodený rázštep 

chrbtice obsahujúci miechové tkanivo, kt. je cysticky dilatované nahromade-ným likvorom. 

myelocystomeningocele, es, f. – [myelo- + g. kystis dutina + g. méninx-méningos blana + g. kélé 

prietrţ] myelocystomeningokéla, vrodený rázštep chrbtice s prietrţou cysticky dilato-vanej miechy 

spolu s miechovými obalmi. 

myelocyt – [myelocythus] bunka vývojového radu bielej krvinky, prekurzor granulocytu v kostnej dreni. 

Je ešte sčasti schopný delenia. Nezrelé m. majú prevaţne bazofilnú, zrelšie, acidofilnú cytoplazmu. 

Jadro je okrúhle al. oploštené, jadierka uţ vymizli, v cytoplazme je mnoho špecifických bazo-, eozino- 



a neutrofilných granúl; vykazujú silnú peroxidázovú reakciu. V cirkulácii sa za normálnych okolností 

nevyskytuje; →leukocyty. 

myelocythaemia, ae, f. – [myelo- + g. kytos bunka + g. haima krv] myelocytémia, granulocytárna 

leukémia. 

myelocytoma, tis, n. – [myelocytus myelocyt + -oma bujnenie] myelocytóm, nádor sklada-júci sa z 

myelocytov. 

myelocytosis, is, f. – [myelocytus myelocyt + -osis stav] myelocytóza, abnormálne veľký počet 

myelocytov v krvi; →leukocyty. 

myelocytus, i, m. – [myelo- + g. kytos bunka] →myelocyt. 

myelodegeneratio, onis, f. – [myelo- + l. degenerare znetvoriť] myelodegenerácia, degenera-tívne 

poškodenie miechy. 

myelodelesis, is, f. – [myel- + g. délésis poškodenie] myelodelézia, tvorba dutín v mieche po jej 

poškodení po úraze al. pri synringomyélii. 

myelodiastasis, is, f. – [myel- + g. diastasis rozstup, rozštiepenie] myelodiastáza, hrubé poškodenie 

a narušenie miechy. 

myelodysplasia, ae, f. – [myel- + g. dys- porucha + g. plasis tvorenie] myelodysplázia, chybný vývoj 

miechy, najmä v lumbosakrálnej oblasti; 1. dysrafický sy. s dyspláziou chrbtice (→spina bifida); 2. 

hematol. dysplázia kostnej drene, napr. preleukemický, myeloproliferatív-ny sy. 

myeloencephalitis, itidis, f. – [myel- + g. enkefalos mozog + -itis zápal] myeloencefalitída, zápal 

mozgu a miechy. 

myelofibrosis, is, f. – [myelo- + l. fibra vlákno + -osis stav] →myelofibróza. 

myelofibróza – [myelofibrosis] syn. myeloskleróza, osteomyelokleróza, antigénna myeloid-ná 

metaplázia. Ide o chron. chorobu charakterizovanú bujnením fibroblastov, tvorbou retikulínových 

vlákien a fibrózou kostnej drene so zánikom dreňovej dutiny apozíciou kostí, útlmom dreňovej 

krvotvorby a s následnou mimodreňovou krvotvorbou. Aktivujú sa ontogeneticky staršie, fetálne 

krvotvorné orgány, najmä slezina a pečeň. Pričina proliferácie väziva nie je známa. Prim. je pp. 

extrameduĺárna krvotvorba a proliferácia väziva je aţ sek. procesom. V patogenéze ochorenia majú 

úlohu zápalové a infekčno-alergické procesy, ako aj vplyvy chemikálií (anilínové farbivá, benzol, 

cytostatiká, fluór) a ionizujúce ţiarenie. 

M. sa začína nenápadne postupnou anemizáciou, anémia je refraktérna na th. Veľmi tuhá slezina 

vypĺňa neraz celú ľavú polovicu brucha, pacient má pocit plnosti a ťarchy v bruchu. Prítomná býva aj 

hepatomegália, príp. zväčšené lymfatické uzliny. Na plochých kostiach okrem lebky sa zistia 

osteoklastické zmeny spongiózy so zmnoţením trabekúl. Punkcia kostnej drene opakovane na 

viacerých miestach býva neúspešná. Trepanobiopsiou sa zistí na mieste kostnej drene rozmnoţenie 

fibrózneho a osteoidného tkaniva a len ojedinele loţiská kvotvorného tkaniva. V KO býva 

normocytová anémia, v krvnom roztere sa nájdu ojedinelé erytroblasty, typické slzovité poikilocyty 

(dakryocyty) a Jollyho telieska. Zvyčajne býva aj leukocytóza 20 – 40.10
9
/l s posunom na ľavo aţ k 

myelocytom, so zvýšenou aktivitou alkalickej fosfatázy v leukocytoch. 

Dfdg. – treba odlíšiť chron. myeloidnú leukémiu (bohatá kostná dreň, zníţená aktivita alkalickej 

fosfatázy v leukocytoch) a dreňový útlm (nie sú zmeny na kostiach). 

Th. – je symptomatická (opakovaná substitúcia krvi). Pri príznakoch hypersplenizmu a tlaku na 

okolie sa odporúča splenektómia. Rtg th. a cytostatická th. je indikovaná len pri prechode do akút. 

leukémie. Priebeh ochorenia je zdĺhavý, 10 aţ 20 r. 



myelogenes, es – [myelo- + g. gennán tvoriť] myelogénny, vychádzajúci z miechy, miechového 

pôvodu, vychádzajúci z drene. 

myelografia – [myelgraphia] znázornenie chrbticového kanála rtg lúčmi pomocou kontrastnej látky 

aplikovanej do subarachnoidálneho kanála. Kontrastná látka môţe byť pozit. (napr. Amipaque
®
, 

Duroliopaque
®
, Pantopaque

®
; →perimyelografia) al. negat. (vzduch al. ľahké plyny; 

→pneumoperimyelografia). Keďţe pri pouţití olejových kontrastných látok sú časté neţiaduce 

účinky a reaktívne zmeny miechových plien, pouţívajú sa hydrosolubilné jódové kontrastné látky, kt. 

sa rýchlo vstrebávajú. Môţu sa však pouţiť len na znázornenie lumbosakrálnej oblasti (dg. hernií, 

prolapsov medzistavcových platničiek) a procesov v oblasti cauda equina. Styk kontrastnej látky s 

miechou vyvoláva vznik kŕčov. Dosahujesa tak lepší kontrast ako pri vzduchovej perimyelografii a je 

výkon menej zaťaţuje pacienta; nemusí 24 h leţať, ale stačí sedieť al. stáť 6 h. Ďalšou výhodou je 

moţnosť funkčného vyšetrenia (v stoji, pri predklone, úklone ap.). Kontrastná látka (napr. Conray
®
, 

Dimer-X
®
) sa injikuje v objeme 6 – 10 ml. 

myelogramma, tis, n. – [myelo- + g. gramma zápis] myelogram; 1. rozpočet buniek kostnej drene; 2. 

rtg snímka chrbticového kanála po podaní kontrastnej látky do subarachnoidálneho priestoru. 

myelographia, ae, f. – [myelo- + g. grafein písať] →myelografia. 

Myelographin
® 

– rtg kontrastná látka; →ipodát. 

myeloicus, a, um – [g. myelos dreň, miecha] myeloický, týkajúci sa bielych krviniek. 

myeloides, es, myeloideus, a, um – [myelo- + g. eidos podoba] myeloidný; 1. vzťahujúci sa na 

kostnú dreň; 2. vzťahujúci sa na miechu; 3. podobný bielym krvinkám. 

myelokatexia – [myelocathexis] forma granulocytopénie. 

Myeloleukon
®
 – antineoplastikum, sterilizans hmyzu; →busulfán. 

myeloma, tis, n. – [myel- + -oma bujnenie] myelóm, kostný nádor s prevahou plazmatických buniek 

produkujúcich imunoglobulíny; →plazmocytóm.  

Myeloma plasmocellulare – plazmocelulár-ny myelóm; →plazmocytóm. 

myelomalácia – [myelomalatio] zriedkavé ochorenie miechy vyvolané akút. ischémiou miechy s jej 

nekrózou a zmäknutím. Ide o infarkt miechy. Je oveľa zriedkavejší ako encefalomalácia, čo sa 

vysvetľuje podstatne bohatším cievnym zásobením miechy. Podmieňuje ju zastavenie prietoku krvi 

v niekt. artérii zásobujúcich miechu s následnou ischemickou nekrózou a zmäknutím. 

Príčiny m. sú rôzne, zriedka ide o aterosklerotické zmeny ciev miechy, častejšie o lokalizovanú 

aortosklerózu postihujúcu najmä odstup segmentových artérií zásobujúcich miechu. M. môţe 

vyvolať aj vaskulitída, stlačenie cievy procesom v okolí, napor. prolapsom disku, nádorom ap., 

trauma, pokodenie prívodných ciev pri ich odstupe z aorty (pri cievkovaní pre angiografiu, pri 

disekujúcej aneuryzme aorty, pri embólii bifurkácie aorty, chir. výkonoch na aorte) al. ide o 

hypoxicko-ischemické poškodenie miechy pri generalizovanej hypoxii a poklese perfúzneho TK. M. 

postihuje napr. osoby intoxikované liekmi, resuscitované po zastavení srdcovej činnosti. Súčasne 

býva postihnutý mozog. Kritikcou zónou je horná hrudníková miecha.  

Klin. obraz – závisí od lokalizácie a rozsahu malácie. Príznaky vznikajú náhle ako pri miechovom 

krvácaní, najčastejšie postihuje lumbálnu oblasť. Ide o poruchu citlivosti distálne od postihnutého 

segmentu, spočiatku chabé, neskôr spastické parézy aţ plégie pod postihnutým segmentom, 

príznaky centrálnej paraplégie, poruchy sfinkterov a sexuálnych funkcií s prejavmi miechového 

automatizmu. Prvé štádium je štádium šoku s hypotóniou svalov, areflexiou, chabým močovým 

mechúrom a sklonom k tvorbe dekubitov. Neskôr sa vyvinie obraz spastickej paraparézy. Niekedy 

moţno vyčleniť sy. a. spinalis anterior a sy. lumbálnej intu-mescencie; →syndrómy.  



Dg. – stanovuje sa na základe klin. príznakov, vyšetrenia likvoru (nález býva normálny) a rtg 

vyšetrenie spinálneho kanála. 

Dfdg. – treba vylúčiť: 1. metastatické nádory miechy; 2. hematomyéliu (krvácanie do sivej hmoty 

miechy po úraze, pri cievnej malformácii, resp. hemoragickej diatéze), krvácanie do nádoru al. pri 

venóznom spinálnom infarkte; 3. spinálny epidurálny hematóm. 

Th. – je podobná ako pri ischemickej chorobe mozgu. Zameriava sa najmä na podporu systémovej 

cirkulácie (úprava hypotenzie). Zavčasu treba začať s rehabilitáciou paréz. 

myelomatosis, is, f. – [myelo- + -omatosis bujnenie] myelomatóza, výskyt mnohopočetných 

myelómov u toho istého jedinca, zmnoţenie myelómových loţísk.  

myelomeningocele, es, f. – [myelo- + g. méninx-méningos obal + g. kélé prietrţ] myelome-ningokéla,  

myeloneuritis, itidis, f. – [myelo- + g. neuron nerv + -itis zápal] myeloneuritída,  

myelopathia, ae, f. – [myelo- + g. pathos choroba] myelopatia, nešpecifikované ochorenie miechy al 

kostnej drene. 

Myelopathia angiosclerotica – angiosklerotická myelopatia, postihnutie miechy pri ateroskleróze. 

Myelopathia cervicalis – cervikálna myelopatia, myelopatia krčnej oblasti miechy, vertebrogénna 

myelopatia. Poškodenie krčnej miechy tlakom osteofytov na zadných okrajoch intervertebrálnych 

štrbín pri cervikálnej osteochondróze, najmä pri kongenitálne uţšom spinálnom kanáli. Skôr ako 

priamy tlak sa tu však uplatňuje chron., mikrotraumatizácia miechy a jej cievnej sústavy s následnou 

ischémiou miechy. V anamnéze paceitni obyčajne uvádzajú epizódy cervikálnych bolestivých sy. 

Objektívne sa zisťujú príznaky poškodenia miechy, bolestivá spastická paraparéza na dolných 

končatinách, spočiatku aj bezpríznaková, príp. len zvýšené reflexy a pozit. Babinskiho príznak. Na 

horných končatinách sa môţe vyvíjať sy amyotrofie drobných svalov rúk, príp. spastická paréza, na 

rukách disociovaná porucha citlivosti syringomyelického typu. Ochorenie sa vyvíja pomaly, 

progreduje, niekedy v nárazoch s dlhšími obdobiami stabilizácie, inokedy sa progresia natrvalo 

zastaví. Dg. – opiera sa o príznaky lézie krčnej miechy a nález zadných osteofytov, príp. úzkeho 

spinálneho kanála na rtg snímke. Dfdg. – treba odlíšiť nádory, miechy, syringomyéliu, amyotrofickú 

lôaterálnu skleróza; →vertegrogénny sy. (→syndrómy). 

Myelopathia funicularis – funikulárna myelopatia, ochorenie miechy s max. postihnutím dlhých 

miechových povrazcov.  

myelophthisis, is, f. – [myelo- + g. fthisis ubúdanie] myeloftíza. 

myeloplax, cis, f. – [myelo- + g. plax doska, plocha] obrovská mnohojadrová bunka odbúravajúca 

kostnú dreň, osteoklast. 

myeloplegia, ae, f. – [myelo- + g. plégé rana] miechová obrna. 

myelopo(i)esis, is, f. – [myelo- + g. poiésis tvorba] myelopoéza, tvorba krviniek v kostnej dreni. 

myelopoetín →syntokín. Je to chimérický proteín, kt. pôsobi na receptory pre IL-3 a G-CSF. Má 

dvojitý účinok, stimuluje progenitorové hemopoetické bunky, vyvoláva ich rýchlu proliferáciu, 

diferenciáciu a ovplyvňuje aj niekt. funkcie efektorových buniek (neutrofilov). 

myelopolyradiculoneuritis, itidis, f. – [myelo- + g. poly- mnoho + l. radix koreň + g. neuron nerv + -

itis západ] myelopolyradikuloneuritída, zápal miechy a mnohopočetný zápal miechových koreňov; 

→myelitída. 

myeloradiculitis, itidis, f. – [myelo- + l. radicula korienok + -itis zápal] myeloradikulitída, zápal miechy 

a miechových koreňov. 



myelorrhagia, ae, f. – [myelo- + g. rhagiá od rhégnynai výron] myelorágia, krvácanie do miechy, 

krvný výron v mieche. 

myelorrhaphia, ae, f. – [myelo- + g. rhafé šev] myelorafia, zošitie porušených častí (obalov) miechy. 

Myelosan
®
 – antineoplastikum, sterilizans hmyzu; →busulfán. 

myelosarcoma tis, n. – [myelo- + g. sarcoma zhubný nádor] →myelosarkóm. 

myelosarkóm – [myelosarcoma] hemoblastóm myelocytárneho radu. Vzniká neoplastickou 

proliferáciou granulocytov. V mikroskopickom obraze sú prítomné rôzne vývojové štádiá 

granulocytových elementov, kt. sú pozit. v reakcii na chlóracetátesterázu (marker myelocyto-vého 

radu) v parafínovom reze. Mikroskopicky má často viditeľnú svetlozelenú farbu (chloróm). 

M. vzniká najčastejšie v kostnej dreni, kde rastie osteolyticky a šíri sa od mäkkých tkanív v okolí 

kostí. Najčastejšie postihuje lebku a paravertebrálne oblasti. Rastie veľmi rýchlo a má zlú prognózu. 

Najčastejšie vzniká u detí a adolescentov. Len zriedka sa vyskytuje vo forme čistého 

hemoblastómu, častejšie vo forme prechodného nádoru medzi hemoblastómom a hemoblastózou, 

charakterizovaného difúznou infiltráciou orgánov (podobný myelóze), ba aj vyplavovaním 

nádorových elementov do krvi (tzv. chloroleukémia prebiehajúca najčastejšie ako akút. leukemické 

ochorenie). 

myelosclerosis, is, f. – [myelo- + g. skleros tvrdý + -osis stav] →myeloskleróza. 

myeloschisis, is, f. – [myelo- + g. schizein štiepať] myeloschíza, rázštep miechového tkaniva. 

myelosis, is, f. – [myelo- + -osis stav] →myelóza. 

Myelosis aleucaemica – aleukemická myelóza, s nezvýšeným počtom bielych krviniek v krvi. 

Myelosis funicularis – funikulárna myelóza; neuroanemický sy.; →syndrómy. 

Myelosis leucaemica – leukemická myelóza, zhubné bujnenie granulocytov s ich vyplavovaním do 

krvi. 

Myelosis tumoriformis – tumoriformná myelóza, zhubné bujnenie granulocytov s nádorovými 

infiltrátmi. 

myeloskleróza – [myelosclerosis] tvorba väziva v kostnej dreni s následnou mimodreňovou tvorbou 

krviniek; osteomyelofibróza; →myelofibróza. 

myelosyringosis, is, f. – [myelo- + g. syrinx trubica + -osis stav] myelosyringóza,  

myelotomia, ae, f. – [myelo- + g. tomé rez] myelotómia, chir. preťatie miechy, operačné otvorenie 

miechového kanála.  

myelotomum i, n. – [myelo- + g. tomé rez] myelotóm, nôţ pouţívaný pri operáciách miechy. 

Myelotrast
®
 (Winthrop) – rtg kontrastná látka; →kys. jokarmová. 

myelóza – [myelosis] hemoblastóza, zhubné bujnenie buniek bieleho krvného radu. Môţe prebiehať 

akút. al. chron. 

Akútna myelóza – vzniká klonovou proliferáciou buniek bieleho (myelocytového) radu 

(granulocytov). V periférnom KO prevládajú najmladšie blastické bunky granulocytového radu. 

Prítomné sú aj dobre diferencované zrelé leukocyty (Lkc), kým bunky prechodných štádií chýbajú 

(hiatus leucaemicus). Choroba prebieha obyčajne ako akút. meyloická →leukémia. Menšia časť 

prípadov prebieha aleukemicky, v periférnom KO chýbajú nádorové elementy, súčasne je zníţený 

počet zrelých granulocytov (malígna leukopénia). V závislosti od stupňa zrelosti buniek nádoru sa 

podľa FAB (French-American-British Cooperative Group) rozoznávajú podtypy M1 – M6. K nim sa 



niekedy priraďuje aj podtyp M0, kt. zodpovedá kmeňovej hemoblastóze. Súčasťou podtypov je aj 

akút. myelomonocytová leukémia (M4, AMML), akút. monocytová leukémia (M5, AML) a akút. 

erytroblastová leukémia (M6, AEL). Akút. myelocytová leukémia (AML) má oveľa horšiu prognózu 

ako akút. lymfoblastická leukémia (ALL). Jej výskyt sa zvyšuje s vekom. Začína sa obyčajne náhle, 

niekedy s prodromálnou fázou charakterizovanou nejasnou anémiou a trombocytopéniou. 

Klin. obraz – charakterizuje infiltrácia kostnej drene, periférnej krvi a ich dôsledky (potla-čenie 

ostatných krvných radov). Infiltrácia sleziny, pečene a lymfatických uzlín nemusí byť prítomná. V 

pečeni sú infiltráty väčšinou v periportálnej oblasti, v slezine a uzlinách sú via-zané na sínusy. Pri 

aleukemickej forme (malígnej leukopénii) prevláda akút. septický stav s vysokými horúčkami, 

nekrotizujúcimi léziami v ústnej dutine a krku (tonzily, nosohltan ap.). Častá je súčasná krvácavosť a 

anémia. Osobitnú formu AML je bazofilná a eozinofilná leukémia, kt. sú veľmi zriedkavé. Bazofilná 

leukémia prebieha síce akút., ale môţe vzniknúť ako súčasť blastickej krízy pri chron. m. 

Chronická myelóza – vzniká klonovou proliferáciou elementov myelocytového radu. V jej obraze sú 

prítomné všetky vývojové stupne Lkc. Prebieha väčšinou ako chron. myelocytová →leukémia. V KO 

je extrémna leukocytóza, pričom v 90 % Lkc je prítomný patol. chromozóm, tzv. Philadelphia (Ph1). 

Choroba postihuje najmä mladých jedincov a osoby stredného veku. Osobitnou formou je juvenilná 

forma postihujúca malé deti, kt. má horšiu prognózu ako v dospelosti. V priebehu choroby môţe 

vzniknúť blastická kríza so zmnoţením myelocytov v KO a komplikáciami, ako sú krvácania do CNS 

a tumoriformné infiltráty zloţením a vlastnosťami zhodné s obrazom →myelosarkómu (tzv. 

tumoriformná m.). 

Funikulárna myelóza →neuroanemický sy. (→syndrómy). 

my/o- – prvá časť zloţených slov z g. mýs-myos sval. 

myentericus, a, um – [g. mýs-myos sval + g. enteron črevo] myenterický, týkajúci sa črevného 

svalstva. 

Myfungar
®
 (Siegfried) – antimykotikum; →oxikonazol. 

DeMyerov syndróm – [DeMyer, William E., *1924, amer. neurológ] →syndróm. 

Myersonov príznak – [Myerson, Abraham, 1881–1948, amer. neurológ] →príznaky. 

Mygdalon
®
 (DDSA) – antiemetikum; →metoklopramid. 

myiasis, is, f. – [g. myía mucha + -asis stav] →myiáza. 

myiáza – [myisasis] larvová choroba, choroba vyvolaná larvami niekt. múch, najmä z rodov 

Calliphora, Chrysomia, Lucilia, Musca, Sacrophaga a i. Rozoznávajú sa 3 formy: 1. koţná 

(furunkulózna) forma – vyvolavajú ju larvičky vyliahnuté z vajíčok, kt. muchy ukladajú na povrch tela. 

Larvičky sa aktívne zavŕtavajú do koţe, čím vzniká furunkulózny vred s otvorom, cez kt. môţu 

druhotne preniknúť infekcia; 2. Tkanivová m. môţe značne deštruovať tkanivo, napr. v očnici, 

prinosových dutinách, vonkajšom zvukovode, ale aj vo vnútornom uchu ap.; 3. nepravé m. sú tie, pri 

kt. muchy kladú vajíčka len na poranené miesto a vyliahnuté larvičky sa ţivia hnisom a nekrotickým 

tkanivom. M. sa vyskytuje najmä v trópoch a subtrópoch. V prevencii je dôleţitá osobná ochrana v 

blízkosti biotopov múch a správne ošetrenie rán. 

myiodesopsia, ae, f. – [g. myiódés podobný muche + g. opsis videnie] myiodezopsia, zdanie, 

predstava videnia lietajúcich mušiek. 

myitis, itidis, f. – [my- + -itis zápal] myositis, myitída, myozitída, zápal svalu. 

Myk
®
 (Cassenne) – antimykotikum; →sulkonazol. 



mykaminóza – 3,6-dideoxy-3-(dimetylamino)-D-glukóza, C8H17NO4, Mr 191, 22; časť molekuly 

karbomycínu. 

Mykaminóza 

 

 

mykaróza – 2,5-dideoxy-3-C-metyl-L-ribohexóza, C7H14O6, Mr 162,18; zloţka 

makrolidov karbomycínu A a B, spiramycínu A, B a C a tylozínu. 3-O-metylmykaróza 

C8H16O4, kladinóza, je zloţkou erytromycínu A a B. 

Mykaróza 

 

mykid – mycid, dermatofytid, epidermofytid, idová reakcia spojená s dermatofytózou (najmä tinea 

pedis), prejavujúca sa rôznymi typmi lézie, najčastejšie puchierikmi na rukách, zápästiach, bočných 

stranách prstov. 

myklobutanil – -butyl--(4-chlórfenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-propánnitril, C15H17ClN4, Mr 288,78; 

systémové širokospektrálne fungicídum, inhibítor syntézy ergosterolu 

(RH-3866
®
, Nova

®
, Rally

®
, Systhane

®
). 

Myklobutanil 

mykoalergia – [mycoallergia] precitlivenosť voči hubám s moţnosťou vzniku alergickej reakcie. 

mykobacidín – syn. cinamonín; kys. 4-oxo-2-tiazolidínhexanová, C9H15NO3S, Mr 217,28; antibiotikum 

produkované kultúrou Streptomyces lavendulae, S. virginae a i. druhmi. In vitro 

pôsobí proti Mycobacterium tuberculosis. 

Mykobacidín 

mykobacilín – C65H85N13O30, Mr 1528,50, polypeptidové antimykotikum izolované z filtrátu kultúry 

Bacillus subtilis. 

Mykobacilín 

 

 

 

 

 

 

 

 

mykobaktérium →Mycobacterium. 

mykobaktíny – komplex lipofilných zlúč. v obale niekt. druhov mykobaktérií. M. sú rastovým faktorom 

Mycobacterium paratuberculosis (M. johnei), pôvodcu Johneovej choroby dobytka. Štruktúrne ide o 

zloţité siderofory (chelátory mikróbneho ţeleza umoţňujúce transport Fe do bunky). Z rôznych 

nepatogénnych druhov mykobaktérií sa izolovalo aspoň 9 m. (A, F, H, M, N, P, R, S a T). Pri 

saponifikácii sa štiepia na kys. mykobaktovú a kobaktín. M. sa pouţívajú v taxonómii mykobaktérií a 

pri vývoji chelačných látok na klin. pouţitie. 



 

Kys. mykobakténová (vľavo hore) a kobaktín 

(vpravo dole) 

 

 

 

 

 

mykocidín – antibiotikum extrahované z húb 

(Aspergillaceae); in vivo pôsobí proti Mycobac-terium tuberculosis. 

mykoderma – [mycoderma] tunica mucosa, sliznica. 

mykodermatitída – [mycodermatitis] kandidóza. 

mykofág – vírus parazitujúci v bunkách húb. 

mykoflóra – [mycoflora] huby prítomné v určitej lokalite al. charakteristické pre urtčitú oblasť. 

mykogastritída – [mycogastritis] zápal ţalúdka vyvolaný hubami. 

mykogénny – [mycogenes] vyvolaný hubami. 

mykohémia – [mycohaemia] prítomnosť húb v krvi. 

mykológia – [mycologia] náuka o hubách (→Mycophyta). Vyvinula sa ako samostatné odvetvie 

botaniky, pretoţe mnohé huby majú praktický význam, napr. ako producenti antibiotík, pôvodcovia 

chorôb a priemyselne dôleţité mikroorganizmy (výroba syrov, enzýmov, org. kys. ap.). 

mykomycín – kys. 3,5,7,8-triekatetraen-10,12-diynová, C13H10O2, HN≡C–C≡C–CH=CH-

CH=CHCH2COOH, C17H20O6, Mr 320,35; antibiotikum produkované kultúrou Penicillium brevi-

compactum, P. soloniferum a i., antineoplastikum (Melbex
®
). 

mykomyringitída – [mycomyringitis] zápal bubienka vyvolaný hubami; myringomykóza. 

mykopatológia – [mycopathologia] náuka o patol. zmenách vyvolaných hubami. 

mykoplazmózy – [mycoplasmosis] choroby vyvolané druhmi radu →Mycoplasma, pri rastlinách v 

minulosti pokladané za virózy. 

mykoprecipitíny – [mycopraecipitinum] precipitíny vyvolávajúce zráţanie extraktov kvasníc a húb. 

mykoríza – [mycorrhisis] spoluţitie koreňov vyššie organizovaných rastlín s mycéliami húb. Pri m. sú 

vzťahy medzi hubou a zelenou rastlinou stále a pravidelné, pričom zelená rastlina udrţuje hubu v 

určitých medziach, aj keď nemusí trpieť jej činnosťou. V m. sa obidvaja partneri vzájomne dopĺňajú 

vo výţive. Veľa našich lesných bylín, krov a stromov má na koreňoch mykorízové huby, pri 

pestovaných rastlinách je m. zriedkavejšia. Pri ektotrofnej m. hubové pletivo tvorí plášť na povrchu 

koreňa, pri endotrofnej hýfy vnikajú do hlbších partií koreňových buniek a pletív. Formy m. a jej vplyv 

na metabolizmus rastlín sú rozlične. Zo zelenej autotrofnej rastliny huba odoberá org. asimiláty. 

Huba jemnými a bohato rozkonáre-ými hýfami môţe spolupôsobiť pri príjme ţivín z pôdy, resp. 

produkuje účinné látky oligobiogénneho al. stimulatívneho charakteru. Niekt. huby sa vyskytujú 

pravidelne v blíz-osti určitých stromov, čo sa výstiţne prejavilo v ľudových názvoch húb (dubák, 

brezák ap.). 

mykostatický – [mycostaticus] tlmiaci rast húb. 



mykostatikum – [mycostaticum] látka zabraňujúca rastu húb; →antimykotikum. 

mykostáza – [mycostasis] zabránenie rastu al. rozmnoţovania húb. 

mykosterol – sterol izolovaný z húb. 

Mykostin
®
 – vitamín D2. 

mykoterapia – [mycotherapia] liečenie výťaţkami z húb, plesní. 

mykotický – [mycoticus] hubový, plesňový, týkajúci sa húb, vyvolaný hubami. 

mykotoxikóza – [mycotoxicosis] 1. otrava vyvolaná hubovými al. baktériovými toxínmi; 2. otrava 

vyvolaná poţitím húb, napr. Claviceps purpurea (ergotizmus). 

Mycotoxín T-2
®
 →T-2 toxín. 

mykotoxíny – [mycotoxinum] sek. metabolické produkty →mikromycét. Ide o významné prírodné 

toxíny v potravinách. Známych je > 290 m. a stále sa objavujú nové, napr. akuminatopyrón, 

fuzáriové m. – chlamydosporoly (chlamydosporol, izochlamydosporol, chlamydospordiol), vizoltricín, 

fuzáriové m. – YM-45724, YM 47525 a i.  

Podľa biosyntézy sa m. delia na: 1. polyketidy: diketidy (moniliformín?), tetraketidy (patulín, kys. 

penicilová), pentaketidy (citrinín, ochratoxíny), hexaketidy (maltoryzín), heptaketidy (rugulozín, 

viridotoxín, xantomegnín), oktaketidy (luteoskyrín), nonaketidy (citreoviridín, fumonizíny, zearalenón) 

a dekaketidy (aflatoxíny, erytroskyrín); 2. tetramické kyseliny: kys. cyklopiazonová, kys. 

tenuazonová; 3. diketopiperazíny: 

jednoduché (echinulíny, kys. aspergilová) a 

modifikované (brevianamidy, fumitremorgény, 

roguefortín); 4. peptidy: ergotamín, 

fomopsíny, rizonín; 5. terpény: monoterpény 

(viridikatumtoxín), seskviterpény 

(trichotecény) a diterpény (alfatrem, lolitremy, 

paspalín, penitremy). 

M. sa nachádzajú aj v spórach 

mikroskopických húb, kt. kontaminujú ţivotné 

prostredie. Profesionálna expozícia môţe 

vzniknúť v miešarniach krmných zmesí, 

baliarňach tropických a subtropických 

potravín a mykologických laboratóriách. M. 

môţu produkovať aj tzv. kultúrna mykoflóra, 

kde toxigénne kmene Penicillium camemberti 

produkujú kys. cyklopia-zonovú a toxigénne 

kmene Penicillium roqueforti roquefortíny. 

Aspergillus oryzae al. sojae, kt. sa pouţívajú 

na výrobu ázijských fermentovaných 

výrobkov, produkujú na sójovom substráte 

soli kys. glutámovej. Pri nadmernom 

pouţívaní pokrmov s veľkým obsahom kys. 

glutámovej (napr. so sójovou omáčkou) 

vzniká choroba KWOK – z nadmernej 

konzumácii pokrmov čínskej kuchyne. 

Mikromycéty produkujú do prostredia tzv. 

volatilné m. Ide o prchavé org. látky, kt. sú indikátorom ich metabolickej aktivity a rastu. Sú to rôzne 



typy alkoholov, ketónov, aldehydov, éterov, esterov a terpénov. Plesňový zápach podmieňujú najmä 

2-metylizoborneol a 2-meto-xy-3-izopropylpirazín a geozmín. Na dôkaz mikromycét v prostredí sa 

pouţíva stanovenie prchavých látok po ich adsorpcii na špeciálne sorbenty plynovou 

chromatografiou s hmotovou detekciou (GC-MS). 

Prchavé látky môţu vyvolávať bolesti hlavy, únavu, dráţdiť oči, sliznice nosa, zvukovod. Môţu 

pôsobiť aj ako alergény. Dokázaným karcinogénom pre človeka je aflatoxín, moţnými karcinogénmi 

sú ochratoxín A (max. týţdenný prívod je < 100 ng/kg/týţd). Pre moţné karcinogény fuzarín C a 

fumonizín B1 sa zatiaľ limit nestanovil. Biomarkerom expozície aflatoxínom je exkrécia guanínových 

aduktov aflatoxínu B1 a M1, pretoţe dobre koreluje s prívodom aflatoxínu B1 v potrave. V moči sa 

zisťujú hodnoty aflatoxínu M1 125 – 6054 pg/g kreatinínu. Koncentrácia ochratoxínu A v sére kolíše 

v rozpätí 0,1 – 1,8 mg/l. M. môţu vyvolávať rôzne choroby a mykotoxikózy človeka. Choroby 

vyvolané aflatoxínmi sú uvedené v tab. 2. 

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

Tab. 2. Akútne a chronické choroby ľudí spájané s aflatoxínmi 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Aflatoxikóza   India, Keňa, Mozambik 

Prim. karcinóm pečene rôzne krajiny Afriky a Ázie 

Cirhóza detí   India  

Chronická gastritída Keňa 

Kvašiorkor  Ghana, Nigéria, Sudan, J. Afrika  

Reyov syndróm  Thajsko, USA 

Respiračné ochorenia Holandsko, USA, ČS, SR 

Mentálna retardácia detí USA 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Choroby vyvolané ďalšími mykotoxínmi 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Citreoviridín    akút. kardiálna beri-beri 

Cytreoviridín, cytrinín, luteoskyrín  choroba zo ţltej ryţe 

Deoxynivalenol     akút. DON toxikóza, otrava červenou plesňou 

Fumonizíny    rakovina paţeráka 

Fuzáriový T2-toxín   pelagra 

Kys. tenuazonoivá, moniliformín  choroba onyalai 

Námeľové mykotoxíny   ergotizmus 

Ochratoxín A a i.    balkánska endemická nefropatia, nádory obličiek 

Trichotecény    alimentárna toxická aleukia, stachybotriotoxikóza 

Zearalenón    predčasná puberta 

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

M. sa členia podľa ich toxických účinkov na cieľové orgánu na niekoľko skupín (tab. 3).  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tab. 3. Toxické účinky mykotoxínov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hepatotoxíny  aflatoxíny, luteoskyrín, sterigmatocystín 

Nefrotoxíny  citrinín, ochratoxín A 

Toxíny GIT  trichotecény 

Neurotoxíny  fumitremorgény, fumonizíny, penitrem A, verukologény 

Dermatotoxíny  psoralény, sporidezmíny, trichotecény, verukaríny 

Estrogény  zearalenón 

Imunotoxíny  afltatoxíny, gliotoxín, patulín, ochratoxín A, sporidezmín, trichotecény 

Hematotoxíny  aflatoxíny, ochratoxín A, trichotecény, zearalenón 

Genotoxíny  aflatoxín, citrinín, fumonizíny, fuzarín C, grizeofulvín, ochratoxín A, patulín, sterigmatocystín,  

    trichotecény, zearalenón 

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



Riziko akút. toxického účinku m. obsiahnutých v potrave je pp. malé. Za významné sa však 

pokladajú imunosupresívne účinky a riziko neskorých toxických účinkov (kancerogénne riziko a 

vývojová toxickosť) po príjme veľmi malých jednorazových al. opakovaných koncentrácií m. v 

potravinách.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––– 
Tab. 4. Výskyt mykotoxínov v potravinách (podľa Ostrého, 1999) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Aflatoxíny   arašídy, paraorechy, čili, korenie, sušené ovocie (napr. figy), sója, kukurica a výrobky z nich 

Ochratoxín A   obilniny a výrobky z nich, hrozienka, káva 

Patulín    jablká a výrobky z nich, ďalšie ovocie 

Deoxynivalenol   obilniny a výrobky z nich 

Fumonizín B1   kukurica a výrobky z nej 

Zearalenón   obilniny a výrobky z nich 

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

mykóza – 1. trehalóza; 2. →mykózy. 

mykozamín – 3-amino-3,6-dideoxymanóza; 3-amino-3-deoxyramnóza; 3-amino-3,6-dideoxy-D-

aldohexóza, C6H13NO4, Mr 163,17; aminocukor prítomný v antimykotikách 

obsahujúcich dusík (amfotericín, nystatín). 

Mykozamín 

 

 

mykozid – glykolipid obsahujúci kys. mykolovú a polysacharid. Jeho prítomnosť v bunkovej stene 

podmieňuje skríţenú imunitnú reaktivitu buniek kmeňov Corynebacterium, Mycobacteria a Nocardia. 

mykózy – [mycosis] hubové ochorenia, infekčné choroby vyvolané hubami. Delia sa 1. podľa 

pôvodcu: kandidové a nekandidové m.; 2. podľa lokalizácie: napr. vagínová m.; 3. podľa príčiny 

vzniku: napr. posttraumatická m.; 4. podľa príznakov: napr. →chromomykóza. Podľa lokalizácie 

moţno zjednodušene m. rozdeliť na koţné, →dermatomykózy, vagínové, koţné, podkoţné a 

systémové m.  

K m. vyvolaným oportunistickými hubami patria: 1. aspergilóza (Aspergillus fumigatus, A. niger a i.); 

2. kandidóza (Candida albicans, C. grabrata, C. guilliermondii, C. krusei, C. parapsilosis, C. 

pseudotropicalis, C. stellatoidea,C. tropicalis) 3. kryptokokóza (Cryptococcus neoformans); 4. 

mukormykóza (Rhizopus oryzae a i.). 

M. vyvolané prim. patogénnymi dimorfnými hubami zahrňujú: 1. blastomykózu (Blastomyces 

dermatitidis); 2. kokcidioidomykózu (Coccidioides immitis); 3. histoplazmózu  (Histoplasma 

capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis). 

V klasifikácii pôvodcov m. sa osvedčil Riethov systém DKP: dermatofyty (druhy Trichophyton, 

Microsporum a Epidermophyton); kvasinky (čeľaď Candida, z 80 % C. albicans, z 10 aţ  15 % C. 

glabrata, zvyšok C. tropicalis a i.; Cryptococcus neoformans); plesne (druhy Aspergillus, Mucor, 

Phialophora, Madurella, Scopulariopsis brevicaulis). Dermatofyty infikujú len koţu a jej adnexy 

(epidermofýcie). Oportunistické kvasinky a plesne môţu vyvolať postihnutie koţe, slizníc a 

systémovú m. 

epidermofýcie →tinea.  

Kandidózy – syn. moniliáza, oidiomykóza, soor, je skupina m. s akút. i chron. priebehom posti-

hujúcich koţu, sliznice al. vnútorné orgány, vyvolaných asporogénnymi imperfektnými a fakultatívne 

patogénnymi kvasinkami rodu →Candida.  



Kandidy sú jednojadrové kvasinky oválneho al. pretiahnutého, vajíčkového tvaru. Rozmnoţujú sa 

nepohlavnou cestou pučaním a tvorbou dcérskych buniek. Je známych > 200 druhov kandíd, z nich 

však len niekoľko druhov môţe vyvolať kandidózu. Najčastejšie C. albicans, kt. má rozmery 2 – 6 × 

3 – 9 m a vyskytuje sa vo forme spór a pseudomycélií. Zriedkavejšie C. cerevisiae, C. glabrata, C. 

guilliermondii , C. krusei, C. parapsilosis, C. stellatoidea, C. tropicalis. 

Ide väčšinou o sek. infekcie; prim. kandidózy postihujú osoby oslabené, so zníţenou odolnosťou, 

najmä hospitalizované. K predisponujúcim faktorom kandidóz patria: 1. fyziol. faktory – gravidita a 

rané detstvo; 2. traumatizácia, najmä dlhodobá a opakovaná (macerácia koţe, chem. poškodenie 

sliznice ap.); 3. diabetes mellitus (zjavenie sooru ústnej al. vagínovej slizni-ce býva nezriedka prvým 

prejavom); 4. malabsorpcia a malnutrícia; 5. malígne nádory a hemoblastózy; 6. poruchy krvotvorby 

(agranulocytóza, aplastická anémia); 7. pooperačné stavy, najmä rozsiahle zákroky v brušnej 

dutine; 8. antibaktériová, cytostatická a imunosupresívna terapia. V ostatnom čase sa kandidóza 

zisťuje častejšie u narkomanov, pri dlhodobej antikoncepcii a AIDS. 

Prameňom nákazy je človek al. zviera (hovädzí dobytok, ošípané), pri prenose sa uplatňuje 

kontaminované prostredie, prach, potravinové články a v zdrav. zariadeniach nedostatočne 

vysterilizované inštrumenty a prístroje pouţívané najmä na dlhodobú th. Nozokomiálna kandidóza 

sa zjavuje v diseminovanej forme ako komplikácia ťaţkých stavov, najmä na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti ako ,,choroba chorých``. 

Kandidóza sa môţe prejaviť tvorbou pseudomembrán a ulceróznych zmien, najmä v GIT, 

nekrotickými loţiskami pri diseminovanej forme a granulómom, najmä v pľúcach. 

Inkubačný čas nemoţno stanoviť, pretoţe kandidy sa nachádzajú aj na sliznici zdravých ľudí. 

Rozmnoţujú sa pri zlyhávaní obrannej reakcie organizmu.  

Vonkajšie kandidózy – prejavujú sa ako: 1. kandidóza koţe a koţných adnexov); 2. kandidóza 

ústnej dutiny; 3. vulvovagínová kandidóza. 

■ Kandidóza kože – predilekčným miestom sú koţné záhyby (intertriginózna kandidóza). 

Predispozičným faktorom býva obezita, diabetes mellitus, alkoholizmus. Podporným momentom je 

macerácia následkom dlhodobého máčania vo vode al. stykom s ovocnými šťavami. Nákaza môţe 

vzniknúť z exogénnych al. endogénnych zdrojov – z ústnej dutiny, vagíny al. GIT. Klin. sa prejavuje 

ako belavá vezikula, kt. rýchlo praská a mení sa na eróziu. Splývaním afekcií vznikajú väčšie 

erozívne loţiská v intertriginóznych oblastiach, kt. sú ostro ohraničené, začervenené, vlhké al. 

secernujú serózny sekrét, na okraji s belavým lemom macerovanej epidermis. Loţiská sú silne 

svrbivé, pálčivé, bolestivé. Najčastejšie sú lokalizo-vané v ingvíne, perineu, gluteálnej brázde, 

pupkovej jamke, pod prsníkmi, v axilách a v po-dobe interdigitálnych erózií na rukách a nohách. 

Paronychie a onychomykózy – sú subakút. al. chron. zápalové afekcie podkoţného tkaniva, kt. sa 

začínajú pri báze nechtu na rukách i nohách. Postihnutý nechtový val je zdurený, začervenený a 

silne bolestivý. Pri zatlačení vytlačíme obvykle neveľkú kvapku hustého hnisu, ak nejde o zmiešanú 

infekciu pyogénnymi kokmi, pri kt. sa sekrécia zvyšuje. Neskôr vznikajú, najmä na nohách erózie s 

tvorbou granulácií. Pri postihnutí celého nechtu býva necht bez lesku, stráca brázdovanie a sfarbuje 

sa do hneda. Postupne môţe nastať jeho úplná deštrukcia. 

Kandid – je lokalizovaná koţná alergická reakcie na cirkulujúci kandidový antigén so sterilným 

nakopením lézií, najčastejšie psoriaziformného al. pityriaziformného charakteru. 

■ Kandidóza ústnej dutiny – syn. soor, postihuje jazyk, bukálnu sliznicu, mäkké podnebie a ďasná. 

U dystrofickýh dojčiat a kachektických pacientov, pri hemoblastózach, imunodeficientných stavoch a 

dlhodobej th. kortikoidmi môţe postihnúť aj sliznicu hltana, paţeráka, zriedka aj ţalúdka. Spočiatku 

sa tvoria menšie plochy belavých povlakov zloţených z kvasinkových buniek a pseudomycélia, kt. 

neskôr splývajú. Pomerne pevne lipnú k povrchu sliznice a po odstránení zanechávajú začervenenú 



plochu presakujúcu krvou. Sliznica pod týmito povlakmi je prekrvená, emedatózne presiaknutá. Pri 

väčšom postihnutí sú tieto lézie veľmi bolestivé, takţe sťaţujú aţ znemoţňujú príjem potravy. 

Ochorenie často prechádza na obidva ústne kútiky (→anguli infectiosi). 

■ Vulvovagínová kandidóza – syn. kandidová vulvovaginitída, mykotická kolpitída, pošvová mykóza, 

kvasinkový zápal pošvy; infekcia dolnej časti ţenských genitálií. Najčastejšie ju vyvoláva C. albicans 

(80 %), zriedkavejšie C. cerevisiae, C. glabrata, C. tropicalis, kt. bývajú rezistentné voči azolom, ale 

dobre reagujú na borax-glycerínové prípavky. 

Ide o najčastejšiu infekciu dolnej časti ţenských rodidiel. Postihuje najmä ţeny vo fertilnom veku, 

zriedkavejšie dievčatá pred menarche a ţeny po menopauze. Nezaraďuje sa do skupiny sexuálne 

prenosných chorôb. Th. muţského partnera zniţuje totiţ riziko recidívy len nevýznamne. Pri pôrode 

sa môţe nakaziť aj novorodené dieťatko. 

Asymptomatická kolonizácia pošvy kandidou sa zisťuje v 10 – 50 % zdravých ţien, medzi kandidou 

a makroorganizmom je však utvorený rovnováţny stav, kt. udrţuje kandidy v neinvazívnej forme. 

Prirodzená bariéra makroorganizmu proti kvasinkám závisí od hrúbky pošvového epitelu, obsahu 

glykogénu v bunkách a prítomnosti Döderleinových bacilov, ako aj pošvovej biocenózy, závislej od 

hormónovej rovnováhy. Porušenie pošvovej biocenózy má za následok uvoľnenie tzv. ekologického 

kútika a ľahšie uplatnenie sa prítomných kandíd. Na druhej strane na C. albicans inhibične pôsobí 

napr. Escherichia coli, Salmonella a Pseudomonas. Len 1 – 4 % mykóz zapríčiňujú iné huby, ako je 

Cryptococcus, Geotrichon, Oosporidium, Rhodotorula, Trichosporon a i.  

C. albicans má výššiu patogenitu ako iné kandidy, napr. C. glabrata (Torulopsis glabrata), a to 

vďaka obsahu proteáz štiepiacich sekrečný imunoglobulín IgA, a tým ľahšej adherencii. Sekrečný 

IgA sa viaţe na bunkovú stenu húb, čím bráni adherencii a invázii kandíd. Ţeny s recidivujúcou 

kandidózou majú zníţený počet T-lymfocytov, pomocných buniek, B-lymfocytov a NK-buniek ako 

zdravé ţeny. Polycharidy  C. albicans oslabujú obranyschopnosť aj stimuláciou zrenia 

supresorových T-lymfoctov. Adherenciu kvasiniek na epitelové bunky a ich inváziu do epitelu 

uľahčujú aj produkty C. albicans, komplexy manánu, glukánu a pro-teínov. Na epitelovú výstelku a 

subepitelové tkanivo urogenitálneho systému ţien negat. pôsobia aj exoprodukty baktérií 

sprievodnej baktériovej mikroflóry. Stabilitu pošvového pro-stredia môţu narúšať aj pošvové 

tampóny. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výskyt húb rodu Candida v pošve (%, podľa Sobela, 1985) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

C. albicans       74 – 85   C. robusta            1,5 – 2,5 

C. glabrata      4,6 – 8,4   C. parapsilosis           1,5 – 2,0 

C. krusei         4,0 – 6,1   C. pseudotropicalis      0,9 – 1,4 

C. tropicalis    2,0 – 4,0   C. versatilis            0,4 – 0,9 

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

Klin. obraz – charakterizuje obraz sooru, katarálnej al. pustolóznej kandidózy. Vulvovagínový soor 

charakterizuje tvorba povlakov (ako soor ústnej dutiny). Postihuje gravidné ţeny, najmä diabetičky. 

Prejavuje sa svrbením a pálením, niekedy prebieha bez ťaţkostí. Pri katarálnej forme vznikajú 

ekzematózne lézie s miernym erytémom, kt. sa prejavujú intenzívnym svrbením a pálením. Pri 

pustulóznej forme vznikajú po prasknutí ruptúr rozsiahle exkoriácie, niekedy vredy s chron. 

priebehom. Podľa priebehu sa rozlišuje akút. a recidivujúca kandidóza. 

Akút. kandidózu tvorí > 90 % všetkých prípadov. Vyskytuje sa sporadicky, dobre reaguje na th. a 

nebýva spojená s výraznejšími poruchami obranných mechanizmov. V popredí klin. obrazu je 

pálenie a svrbenie vulvy rôznej intenzity, dyspareunia a dyzúria. Typický je biely hrudkovitý, pri 

zmiešanej infekcii belavoţltý výtok, kt. adheruje, spojený so začervenaním koţe vulvy a sliznice 

pošvy. 



Recidivujúca kandidóza tvorí ~ 5 % všetkých prípadov. Recidívy, kt. býva > 4 – 6/r. podmieňuje 

prítomnosť predisponujúcich faktorov. Klin. sa prejavuje pálením vulvy, pošvy, dyspareuniou. 

Objektívny nález je skromný. K rizikovým faktorom  patria: 1. neimunologické faktory (gravidita, 

hormónová antikoncepcia, antibiotická th., diabetes mellitus, endokrinopatie, neliečená kandidóza 

GIT vrátane ústnej dutiny, latentná forma kandidózy partnera, nosenie tesnej syntetickej bielizne, 

chlórovaná voda (bazény), traumy pošvy; 2. imunologické faktory (porucha sliznicovej imunity, 

imunosupresívna th., autoimunitné choroby, maligné choroby imunitného a hemopoetického 

systému a lokálna hypersenzitivita (napr. na parfémo-vaný toaletný papier, aviváţ, kozmetiku a i.). 

Rozlišujú sa dva typy tejto kandidózy, chron. a rekurentná.  

Chron. mukokutánna kandidóza (CMK) je veľmi zriedkavá. Spája sa s deficitom bunkovej imunity. 

Ide o skupinu pretrvávajúcich kandidóz koţe, nechtov a slizníc, často sprevádzaných baktériovými 

pyogénnymi infekciami koţe, dýchacích a močových ciest, herpetickými infekciami a respiračnou 

syncyciálnou virózou. Časté sú autoimunitné ochorenia s prítomnosťou autoprotilátok proti štítnej 

ţľaze, parietálnym bunkám ţalúdka, bunkám Langerhansových ostrovčekov, keratocytom, 

melanocytom a i. Pri koţnom teste oneskorenej precitlivenosti chýba odpoveď na antigénnu 

stimuláciu a pri teste blastickej transformácie lymfocytov na kandidový antigén, kandidín, pričom 

odpoveď na iné mitogény býva normálna. Niekedy sa pri stimulácii kandidovým extraktom zisťuje aj 

deficit tvorby inhibičného faktora migrácie lymfocytov. 

Rekurentná vulvovagínová kandidóza (RVK) je častejšia, postihuje skoro 5 % ţien, a to uţ od 

obdobia dospievania. Ide o alergické ochorenie na atopickom teréne, podmienené reakciou I. typu s 

pozitivitou koţných testov včasnej precitlivenosti na rôzne druhy mikroorganizmov, zloţky 

antikoncepcie, príp. o lokálnu alergiu na latex, spermie partnera ap. Na rozdiel od CMK, kde je v 

popredí deficit T-lymfocytov, ide o následok nesprávne nasmerovaných efektorových mechanizmov, 

kt. sú síce hyperergické, ale nemajú protektívny účinok. V sekréte pošvy sú zvýšené hodnoty 

protikandidového IgE, v sliznici zníţený počet makrofágov, nerovnováha medzi laktobacilmi a 

kandidami, predpokladá sa aj úloha deficitu zinku. Hlavnú úlohu má však precitlivenosť na antigény 

C. albicans, čoho dôkazom je dobrý účinok hyposenzibilizácie kandidovými antigénmi.  

Vnútorné kandidózy – zahŕňajú k. respiračného, kandidová endokarditída a meningitída. Najťaţšou 

formou kandidózy je kandidová →sepsa. 

■ Kandidóza respiračného systému – zahrňuje kandidovú bronchitídu a pľúcnu kandidózu. 

Kandidová bronchitída – je charakterizovaná chron. priebehom, kašľom s rôznou produkciou spúta a 

fyz. nálezom, kt. sa neodlišuje od ostatných foriem chron. bronchitídy. Pľúcna kandidóza – prim. 

forma je veľmi zriedkavá (následok masívnej inhalácie kandíd z exogénneho prameňa), častejšia je 

sek. forma pri zostupe infekcie z úst al. hltana, výnimočne hematogénnou cestou. Nadväzuje 

obyčajne na tracheitídu a môţe sa prejaviť ako bronchitída, bronchiolitída al. pneumónia, príp. 

abscedujúca, príp. granulomatóznymi zmenami. Prebieha s nevysokými horúčkami, produkciou 

hojného mukoidného spúta, obyčajne s prúţkami krvi a exsudatívnou pleuritídou. Na rtg. sa zisťuje 

rozsev mäkkých splývajúcich loţiskových tieňov prevaţne v stredných pľúcnych poliach, zriedka 

lobárna pneumónia al. solitárny bronchopneumonický infiltrát, príp. pleurálna reakcia. Pri 

generalizovanej kandidóze vzniká hematogénny rozsev s obrazom miliárnej diseminácie. Priebeh 

choroby môţe byť akút. al. chron. Pri chron. priebehu sa exacerbácie striedajú s remisiami. 

Dg. – určuje sa ťaţko. Treba na ňu myslieť, keď sa stav pacienta napriek intenzívnej antibiotickej th. 

zhoršuje. Mikroskopický a kultivačný dôkaz C. albicans nemusí byť dg. rozhodujúci. K dg. prispieva 

nález vysokého titra protilátok proti kandidám al. ich vzostup v priebehu choroby. Dg. dôkaz 

poskytuje len vyšetrenie bioptickej vzorky z pľúcneho tkaniva.  



Th. – amfotericín B podávaný vo veľmi pomalej i. v. infúzii je účinný, ale má časté neţiaduce účinky. 

Lepšie sa znáša mikonazol (Dakatrin
®
) podávaný i. v. Perorálne sa podáva ketokonazol (Nicoral‹), 

inhalačne natamycín (Pimafucin
®
 susp. 2,5 %). 

■ Kandidová endokarditída – podobá sa baktériovej endokarditíde, od kt. sa líši predovšetkým 

tvorbou veľkých vegetácií na chlopniach a častou embolizáciou do veľkých ciev (a. lienalis, aa. 

renales, aa. iliacae). Niekedy sa vyvíja ako komplikácia reumatickej horúčky, asi v 1/3 postihuje 

intaktné chlopne. Predisponujúcim faktorom sú kardiochirurgické výkony a i. v. katetetrizácia. 

■ Kandidovej meningitíde asi v 1/3 prípadov predchádza orálny soor. 

Iatrogénne môţu kandidózy vzniknúť následkom cytostatickej th. s poklesom leukocytov < 1,0.10
9
/l, 

kt. uľahčí inváziu kandíd z GIT cez portálny obeh. Môţe vyústiť do kandidovej septikémie. 

Kandidóza môţe vzniknúť aj uvoľnením ,,ekologického kútika“ následkom selektívneho účinku 

antibiotickej th. a zníţenia lokálnej obranyschopnosti po lokálnej aktinoterapii. Ekologickú rovnováhu 

v pošve môţe narušiť antibiotická th. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Významnejšie systémové mykózy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Pôvodca     Choroba     Manifestácia 

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

Oportunisty 

Aspergillus fumigatus     Aspergilóza  RS, otomykóza, generalizácia 

Asperigulus niger a i.     Aspergilóm  

Candida albicans, C. glabrata, C. guilliermondii, Kandidóza  GIT, RS, CNS, generalizácia 

    C. krusei, C. parapsilosis, C. pseudotropicalis,     

    C. stellatoidea, C. tropicalis 

Cryptococcus neoformans   Kryptokokóza  RS, CNS, generalizácia 

Rhizopus oryzae a i.    Mukormykóza 

Prim. patogénne dimorfné plesne 

Blastomyces dermatitidis    Blastomykóza  RS, koţa, genitál, generalizácia 

Coccidioides immitis    Kokcidioidomy  

Histoplasma capsulatum    Histoplazmóza  RS, koţa, genitál, generalizácia 

Paracoccidioides brasiliensis 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
RS – respiračný systém 

Dg. mykóz – dg. vulvovagínovej kandidózy sa opiera o anamnézu a gynekol. vyšetrenie. Keď po 

lokálnej antimykotickej th. ochorenie recidivuje, odoberie sa ster z pošvovej steny a vyšetrí sa 

mikroskopicky. V natívnom preparáte sa v pozit. prípade vo fázovom kontraste zisťujú kvasinky a 

pseudomycélia. Spóry a pseudomycéliá kandíd sa zvýraznia po pridaní 1 kv. 10 % KOH (parciálna 

deštrukcia leukocytov a epitélií, ale nie rezistentnejších kandíd, deštrukciu môţe urýchliť mierne 

zahriatie náteru nad plameňom). Kandidy sa dajú farbiť podľa Giemsu; kvasinky majú modrú farbu, 

príp. svetlomodrosivú cytoplazmu s menej sfarbenými vakuolami a jedným al. niekoľkými červenými 

jadrami s bezfarebnou stenou. Na kultivačné vyšetrenie so zameraním na izoláciou sa robí 

špeciálnou odberovou súpravou do Diamandovho média. Kultivácia sa uskutočňuje pri 37 °C a 25 

°C na Sabouraudovom-glukózovom agare. Na určenie druhu kandidy sa pouţívajú morfol., fyziol. a 

biochem. metódy podľa Lodderovej, Kregera van Rij a Kockovej-Kratochvílovej. Rýchlu ambulantnú 

dg. kandidózy umoţňuje latexový test (Candida Sure Test
®
 Orion) zaloţený na reakcii latexových 

modrosfarbených častíc povlečených špecifickými králičími protilátkami s antigénmi kandíd 

odobratých z vyšetrovanej oblasti. V testovacej kartičke sa znázornia komplexy antigén–protilátka, 

kt. sa prejavia aglutináciou do 15 min. Ďalším rýchlym testom je skielkový latexový aglutinačný test, 

pri kt. s antigénom kandíd reagujú latexové častice s Ø 0,8 mm označené imunoglobulínom z 

antiséra králikov; jeho dg. citlivosť je 72 %, dg. špecifickosť 95 %.  



Odber moču u ţien má byť doplnený výterom z pošvy na vylúčenie kontaminácie. Hodnotenie 

nálezu je ťaţké; za významný sa pokladá počet kvasiniek >10
4
/ml, u pacientov s permanentným 

katétrom >105/ml. U rizikových pacientov ide o varovný nález, kt. môţe svedčiť o sepse (pri 

kandidémii sa kvasinky filtrujú glomerulami, pri vzniku mikroabscesov aj tubulami). Negat. nález 

nevylučujú kandidovú sepsu. 

V stolici sú kvasinky prítomné v 3/4 zdravých osôb. O ich premnoţení a nezbezpečí invázie svedčí 

aţ počet >10
6
/g. U oslabených a rizikových pacientov sú významné aj niţšie koncentrácie. 

Izolácia kvasiniek zo spúta ani endotracheálneho sekrétu nemá veľký význam pre dg. pľúcnej 

kandidózy vzhľadom na kontamináciu orofaryngeálnou flórou; vyţaduje sa tu kvantitatívne 

stanovenie. Dg. môţe byť jednoznačne stanovená bronchoalveolárnou laváţou (>10
5
 kvasiniek/ml) 

al. lepšie transbronchiálnou biopsiou. Aspiráty a kefkové biopsie môţu byť kontaminované 

anestetikom stekajúcim s flórou orofaryngu. 

Sérologická dg. – mnoho zdravých ľudí má protilátky (kandidy sú veľmi rozšírené, človek je s nimi v 

stálom kontakte a opakovane infikovaný). Ako komenzálna flóra vyvolávajú trvale stimuláciu 

imunitného systému, preto titry protilátok zodpovedajú skôr aktuálnej (ne)rovnováhe medzi 

kandidami a hostiteľom. Pri zníţenej odolnosti je protilátková odpoveď nedostatočná, preto nie je 

rozhodujúca výška titrov, ale ich dynamika pri opakovaných odberoch. 

Vhodná je skúmavková a skielková aglutinácia a precipitácia. Výhodnejšie sú precipitačné protilátky, 

ich silná pozitivita svedčí o orgánovom postihnutí v akút. fáze, negativita však tkanivovú inváziu 

nevylučuje. Nepriamou hemaglutinácou sa dokáţe protilátky triedy IgM (včasné) a IgG proti 

spoločným antigénom C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis a C. glabrata. Na moţnosť 

kandidového ochorenie upozorňujú titry >1:320, ešte významnejší je niekoľkonásobný vzostup titrov. 

Pozit. výsledok sérol. vyšetrenia u pacientov s podozrením na kandidovú sepsu podporuje túto dg.; 

samotná pozitivita však nie je rozhodujúca pre začatie th. Naopak negativita protilátkovej odpovede 

nevylučuje dg. kandidovej infekcie. 

Na priamy dôkaz kandidového antigénu slúţi napr. test Pastorex-Candida
®
 (Pateur, Paríţ) – 

deteguje manánový antigén. Test je špecifický, ale pre nízku koncentráciu cirkulujúceho manánu; 

býva aj pri kandidovej sepse často negat. RAMCO Cand-Tec Test
®
 (Biermann, Bad Mannheim) 

dokazuje termolabilný antigén neznámej povahy. Citlivosť testu je podľa rôznych autorov 15 – 94 %. 

Klamne pozit. reakcie nie sú výnimkou, najmä u pacientov s pozit. reumatoidným faktorom al. 

renálnou insuficienciou. Výťaţnosť obidvoch testov sa zvyšuje pri opakovaných odberoch.  

U rizikových pacientov sa osvedčuje opakované vyšetrenie, pričom sa pri rozvoji invazívnej 

kandidózy zisťuje narastajúca koncentrácia kandíd na rôznych odberových miestach, opakovane sa 

dokáţe antigén a vzostup titrov protilátok. 

Ku komplexnému vyšetreniu pacienty patrí izolácia pôvodcu kvapavky, kultivácia nešpecifickej flóry, 

izolácia chlamýdií, mykoplazmiem a baktérií, vyšetrenie stolice na parazity a kvasinky, vyšetrenie 

porcia a jeho ošetrenie, vyšetrenie tolerancie glukózy, HIV, lieková anamnéza vrátane pouţívania 

antikoncepcie, kozmetických prípravkov. 

K imunol. vyšetreniam patrí stanovenie aktivity komplementu, koţné testy bunkovej imunity a 

vyšetrenie zloţiek amplifikačného systému po i. d. podaní tuberulínu, toxoplazmínu, kandi-dínu, 

tetanického a difterického antigénu. Podáva sa 0,1 ml látky i. d. na volárnej strane obi-dvoch 

predlaktí a sleduje včasná reakcia a indurát za 48 h. Vyšetrenie parametrov nešpecific-kej bunkovej 

imunity zahrňuje vyšetrenie počtu leukocytov v periférnej krvi, diferenciálny KO, prítomnosť 

eozinofilov, fagocytová aktivita, fagocytový index, cídna schopnosť leukocytov. K vyšetreniu 

parametrov špecifickej bunkovej imunity patrí stanovenie aktívnych T-lymfoctov, LTT test blastickej 

transformácie lymfoctov, IRI-imunoregulačný test. Stav humorálnej imunity sa sleduje vyšetrením 



koncentrácie imunoglobulínov v sére (IgA, IgM, IgG a IgE), stanovením špecfického IgE na C. 

albicans a špecifického IgE na ejakulát, spermií, príp. spermiového sedimentu. Patria sem aj testy 

na environmentálne alergény, kozmetiku, lieky. 

Dfdg. mykóz – pri koţnej forme treba vylúčiť iné druhy mykóz a dermatitíd, pri ústnej mykóze 

baktériové angíny a infekčnú mononukleózu. Pri pľúcnej forme treba odlíšiť tbc, nádory ai. procesy, 

ku kt. sa kandidóza sek. pripojí. Pri vulvovagínovej forme treba odlíšiť tzv. sy. pálivej vulvy (angl. 

burning vulva syndrome), vyvolaný reakciou koţe na rôzne alergény. Dg. sa stavovuje 

alergologickým vyšetrením (testy na rôzne alergény prostredia). Na tento sy. treba myslieť v 

prípadoch, kde aj po th. pretrvávajú subjektívne ťaţkosti napriek negat. kultivačným výsledkom. 

Terapia mykóz – dôleţité je liečiť základné ochorenie a vylúčiť predisponujúce činitele (diéta, th. 

diabetes mellitus, prerušenie antibiotickej th. ap.). Od 50. r. sa v th. m. s úspechom pouţíva 

polyénové antimykotikum nystatín (Fungicidin
®
 vag. tbl. al. masť), príp. v kombinácii s nifuratelom 

(Macmiror comp.
 ®

 vag. supp. al. krém), v ostatnom čase sa však mnoţia správy o alergických 

reakciách naň. Od konca 60. r. sa pouţíva ďalšie polyénové antimykotikum pimaricín (Pimafucin
®
 

vag. tbl. a masť). Jeho výhodou je, ţe okrem kandíd pôsobí aj na Trichomonas vaginalis. 

Z novších antimykotík sa na th. k. pouţívajú deriváty azolov, najmä imidazoly, ako je kotrimazol 

(Canesten
®
 vag. tbl. a krém, Fungizid

®
 vag. tbl., Candibene

®
 vag. tbl.), ekonazol (Gyno-Pevaryl

®
 

vag., supp. a krém, Combipack
®
 vag. supp. a krém) a mikonazol (Gyno-Dactarin

®
 krém, vag. cps.). 

Ich účinnosť je tu 82 – 91 %. Kým triazoly sa osvedčujú skôr pri celkovej th., na lokálnu th. je vhodný 

len terkonazol (Gyno-Terazol
®
 vag. glob. al. krém, a to najmä jeho depotná forma). K neţiaducim 

účinkom patríí pálenie a lokálne začervenanie, najmä po prvej aplikácii, kt. nepretrváva > 24 – 36 h 

a alergická reakcia, kt. je dôvodom na prerušenie th. Osvedčuje sa aj boraxglycerín vo forme rozt. 

na výplachy pošvy al. vo forme vagínových globulí. Pôsobí aj na druhy kandíd nonalbicans a ako 

liek prvej voľby sa pouţíva počas gravidity. Inhibične na rast kvasiniek pôsobia pri lokálnej aplikácii 

trifenylmetánové farbivá, ako je brilantová zeleň a genciánová violeť (opísali sa však po nej 

dermatitídy a po-vrchové nekrózy).  

Z celkových antimykotík p. o. sa pouţíva itrakonazol (Sporanox
®
 v dávke 200 mg ráno a večer) a 

flukonazol (Diflucan
®
 v dávke 1500 mg jednorazovo), kt. pôsobia blokádu syntézy ergosterolu 

bunkových membrán kandíd. Vstupujú do interakcie s hémom cytochrómu P450 a inhibíciou reakcií 

katalyzovaných týmto cytochrómom zabraňujú premene lanosterolu na ergosterol. Úbytok ergosterol 

má za následok poruchy permeability bunkových membrán húb, obmedzenie ich rastu a ich 

postupný zánik. 

Povrchová kandidóza  – z etiotropných liekov sa podávajú →antimykotiká, napr. nystatín 

(Fungicidin
®
 vo forme masti na koţné prejavy, vaginálnych tbl. pri vulvovaginitíde al. dr. pri 

kandidóze GIT). Pri koţnej a vagínovej kandidóze sa osvedčuje 1 % bifonazol (Bifonazol-SL
®
 krém, 

rozt. al. šampón), účinný je však aj rozt. hermatu v 96 % alkohole (Hermati 0,2, Spir. vini 96 % 90,0, 

Glycerini 10,0). Celkove sa podáva ketokonazol (Nizoral
®
) al. flukonazol (Diflucan

®
). 

Systémová kandidóza – liekom voľby je amfotericín B (Fungizone
®
), kt. sa podáva v i. v., infúzii s 10 

% glukózou v postupne sa zvyšujúcej dávke od 0,25 mg/kg do 1 mg/kg/d niekoľko týţd. za kontroly 

stavu. Vhodnejšie sú však jeho novšie formy na tukovom nosiči, ako je lipozómový amfotericín B 

Abelcet
®
, Amfocil

®
, AmBisone

®
), ABCD (amfotericín B v koloidnej disperzii) a ABLC (amfotericín B 

lipidový komplex), príp. v intralipide. Amfotericín B sa kombinuje s 5-fluórocytozínom. Vhodné sú aj 

azolové antimykotiká, ako je flukonazol, itrokonazol, ketokonazol (nesmie sa kombinovať s 

amfotericínom B) al. vorikonazol. Osvedčuje sa aj jodid draselný v stúpajúcich dávkach od 1 g do 5 

aţ 7 g/d per os. Flukonazol je netoxický, neúčinkuje však na plesne, na kt. je účinný amfotericín B. 

Osvedčuje sa pri infekcii vyvolanej Candida spp., okrem, C. krusei a účinkuje aj na Trichosporon 

spp. 



Pri opakovanom febrilnom stave, kt. nereaguje na antibiotiká a celkovú th., sa u rizikových pacientov 

odporúča skusmo podať antimykotiká, aj keď nie sú presvedčivé laborat. dôkazy o mykotickej 

etiológii. Pri kandidovej endokarditíde sa operuje pod clonou amfotericínu B + fluórcytozínu; 

→antimykotiká. 

Odborné usmernenie MZ SR k dg. a th. invazívnych mykóz (IM) (podľa § 46 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti) 

Definícia – IM sú mykotické infekcie postihujúce vnútorné orgány a orgánové systémy. 

Dg. invazívnych mykóz  

1. IM sa na základe prítomnosti rizikových faktorov, klin. Prejavov, mikrobiol., histopatol. a rtg 

kritérií klasifikujä do 3 skupín: a) dokázaná IM; b) pravdepodobná IM; c) moţná IM. 

2. Dg. kritériá dokázaných IM vyvolaných  

a) kvasinkami (najčastejšie Candida spp.): pozit. histol. nález z biopsie/aspirátu (s výnimkou 

slizníc) al. pozit. kultivácia, príp. mikroskopickej pozitivity zo sterilného prostredia, vţdy 

v prítomnosti klin. prejavov infekcie (okrem povrchových mykóz slizníc, močových ciest 

a prinosových dutín) 

b) vláknitými hubami (najčastejšie Aspergillus spp.): pozit. histol. nález z biopsie/aspirátu 

z poškodeného tkaniva al. pozit, kultivácia zo sterilného prostredia, vţdy v prítomnosti klin., príp. 

rtg prejavov infekcie. 

3. Dg. kritériá pp. IM sa operajú o prítomnosť aspoň 1 kritéria pacienta + aspoň 1 mikrobiol. kritéria 

+ klinického kritéria (1 veľké al. aspoň 2 malé) 

4. Dg. kritériá moţnej IM zahŕňajú 1 kritérium pacienta (musí byť vţdy prítomné) + 1 mikrobiol. al. 

klinickej kritérium (1 veľké al. aspoň 2 malé) 

5. Bliţšia identifikácia pôvodcu ochorenia; pri izolácii kvasiniek sa vyţaduje kvalit. a/al. kvantit. 

stanovenie citlivosti na antimykotiká 

6. Kritériá pre p. al. moţnú IM:  

a) kritériá vychádzajúce z rizík  

• rizikoví pacienti sú pacienti s týmito stavmi: akútna leukémia, transplantácia krvotvorných buniek, 

transplantácia pečene, srdca, pľúc, iné hematol. malignity, novorodenci s nízkom pôrodnou 

hmotnosťou, diabetici s ketoacidózou, rozsiahle a opakované chir. výkony, AIDS, pľúcna fibróza 

s poklesom difúzne kapacity pod 40 % normálneych hodnôt, IM v anamnéze, cystická fibróza, 

závaţné vrodený al. získaný imunodeficit, polytraumy, popáleniny;  

• rizikové faktory sú: neutropénia, dlhodobá th. imunosupresívami, steroidmi, širokospektrálnymi 

antibiotikami, hyperalimentácia, centrálne cievne katétre, mukozitída, hemodialýza, peritoneálna 

dialýza a i. eliminačníé metódy, reakcia štepu proti hostiteľovi, cytomegalovírusová infekcia, 

kolonizácia dvich al. viacerých miest, kontaminácia prostredia, konštrukčné a stavebné práce 

(aspergilóza);  

b) mikrobiologické kritériá pre dg. IM, ku kt. patrí pozit. kultivácia mikromycét zo spúta z dolných 

dýchacích ciestal. bronchoalveolárnej laváţe, pozitívna kultivácia mikromycét (cytológia) al. 

mikroskopický nález z prinosových dutín, pozit. cytológia al. mikroskopický nález yo spúta 

z dolných dýchacích ciest, bronchoalveolárnej laváţe, pozit. aspergilový antigén 

v bronchoalveolárnej laváţe, likvoru al. vo viacerých ako 2 vzorkách krvi, pozit. kryptokokový 

antigén v krvi al. v likvore, v moči, pozit. cytológia  al. mikroskopický nmále elementov húb 

v sterilných telových tekutinách, dve pozit. vzorky moču na kvasinky (bez močového katétra; 



treba pritom vylúčiť kontamináciu moču zo sliznice vonkajšieho genitálu), pozit. hemokultúra 

Candida spp., pozit. PCR z relevantných vzoriek v kontexte s klin. obrazom; 

c) rádiol. kritériá (predstavujú veľké klin. kritériá): pri IM dýchacieho systému je to CT/HAC obraz 

kavitujúceho loţiskového infiltrátu na pľúcach (halo, air-crescent sign, cavity); v prípade 

prinosových dutín CT zápalovej obraz infiltrácie al. deštrukcie skeletu prinosových dutín, 

lebkovej bázy; pri infekcii CNS je to CT al. MRI obraz intracerebrálneho abscesu, meningitídy, 

vaskulitídy al. infarktových loţísk; 

d) klin. kritériá, kt. sa delia na veľké a malé; podľa lokalizácie sa rozoznávajú tieto kritériá: 

• pri postihnuté respiračného systému: veľké – nové infiltráty na CT (HAC), malé – kašeľ, bolesť na 

hrudníku, hemoptýza, dysnea al. pleurálny trecí šelest, príp. nové pľúcne infiltrácy (iné ako „veľké“); 

• pri postihnutí prinosových dutín: veľké – rtg/CT dôkaz IM (erózia stien, prerastanie do priľahlch 

štruktúr, bázy lebky); malé – nádcha, koţné al. sliznicové ulcerácie na nose, priorbitálny opuch, 

bolestivé maxily, nekrotické lézie/perforácia tvrdého podnebia; 

• pri postihnutí CNS: veľké – rtg/CT/MRI obraz prerastania z prinosových dutín, intracerebrálneho 

abscesu, infarktu), malé – fokálne neurol. symptómy, psychické zmeny, iritácia plien, abnormality 

likvoru; 

• diseminovaná IM: papulárne al. nodulárne koţné lézie (histológia) a prejavy mykotickej 

chorioretinitídy a endoftalmitídy, príp. prítomnosť loţísk v pečeni, slezine v prípade diseminovanej 

kandidózy (hepatolienálnej kandidózy), príp. septický stav spojený s fungémiou. 

7. Pri klin. Podozrení na IM (rizikový pacient/faktor + klin. obraz) sa odporúča vyšetriť: 

• pri pľúcnej IM – CT s vysokou rozlišovacou schopnosťou (high resolution CT, HRCT) pľúc, 

prítomnosť antigénu v krvi, bronchoskopiu a laváţ bronchov, biiopsia pľúc, hemokultúra; pri 

podozrení na pneumocystovú pneumóniu sa odporúča vyšetriť nepriamy imunofluorescenčný test 

a/al. vykonať špecifické farbenie (tsirebro, Giemsa) materiálu z dolných dýchacích ciest; 

• pri sinobronchiálnej IM – rtg/CT prinosových dutín, antigenémiu, biopsiu s aspiráciou tkaniva, 

mikroskopickým, kultivačným a histol. vyšetrením, hemokukltúru; 

• pri IM CNS – CT/MRI CNS, biopsiu s aspiráciou lézie, mikroskopickým , kultivačným a histol. 

všetrením, prítomnosť antigénov v krvi a likvore, vyšetrenie likvoru (mikrobiol., biochem., cytol.), 

hemokultúru; 

• rpi deseminovanej IM – biopsia podozrivých lézií, ich mikroskop., kultivačné, príp. histol. 

vyšetrenie, vyšetrenie očného pozadia, USG pečene, sleziny, obličiek (abscesy), HRCT pľúc, 

hemokultúru; 

• pri fungémii – hemiokultúra z periférie, centrálneho cievneho prístupu (ak je prítomný), kultivácia 

semikvantit. metódou materiálu z extrahovaného centrálneho cievneho prístupu, peritoneálneho 

katétra, dialyzátu, pátranie po moţnom zdroji (pľúca,brušná dutina, rany), očné vyšetrenie; 

• pri mykotickej ezofagitíde – endoskopia (nález zápalu s bielymi povlakmi), kultivačné, 

mikroskopické, histol. vyšetrenie lézií; 

• pri mykotickej infekcii urogenitálneho systému – kultivácia moču (bez katétra), močový sediment, 

USG, CT obličiek, hemokultúra. 

8. Endemické mykózy sú blastomykóza, histoplazoza, kokcidioidomykóza, parakokcidioidomykóza 

sporotrichóza. Po návšteve endemickej oblasti sa v prípade IM dg. potvrdzuje histopatol., 

kultivačným, sérol. vyšetrením al. ich kombináciou. U pacientov, kt. navštívili endemickú oblasť 

prvýkrát treba vykonať aj koţné testy so špecifickým antigénom. 



Th. invazívnych mykóz  

• Pri kandidémii sa odstraňuje centrálny ţilový katéter a vykoná určenie druhu kandíd (albicans 

versus non-albicans). Th. trvá min. 14 d od poslednej pozit. hemokultúry. Ak je pôvodcom Candida 

albicans, C. parapsilosis al. C. tropicalis, odporúča sa flukonazol spočiatku 800 mg/d a pokračovať 

so 400 mg/d, alternatívou je kaspofungín 1. d 70 mg/d, 2. d 50 mg/d; vorikonazol 12 mg/kg 1. d, 

následne 6 mg mg/kg/d; amfotericín B 0,7 – 1 mg/kg/d al. lipidová forma amfotericínu B 3 – 5 

mg/kg/d. Pri infekcii kandidou non-albicans (C. krusei, C. glabrata) sa podáva amfotericín B 0,7 – 1 

mg/kg/d; lipidová forma amfotericínu B 3- – 5 mg/kg/d; vorikonazol 12 mg/kg/1. d, následne 6 

mg/kg/d). 

• Asymptomatická kandidúria nevyţaduje th., vhodnou je výmena al. odstránenie močového katétra. 

Pri súčasných urol. abnormalitách, imunodeficite al. pozit. kultivácii, odporúča sa flukonazol 400 

mg/d 7 – 14 d, v prípade Candida spp. non-albicans amfotericín B 0,3 – 0,5 mg/kg/d. Pri kandidovej 

cystitíde je alternatívou amfotericín B 50 mg/d vo forme irigácie močového mechúra. 

• Pri akútnej diseminovanej kandidóze sa odporúča flukonazol 800 mg/d a viac, príp. amfotericín B 1 

mg/kg/d al. lipidový amfotericín B 3 – 5 mg/kg/d; vorikonazol 12 mg/kg/d 1. d a potom 6 mg/kg/d 

(preferovať pri rezistentných kandidózach). Chronická diseminovaná kandidóza (hepatolienálna 

kandidóza) sa lieči flukonazolom 400 mg/d a viac; amfotericínom B 0,6 – 0,7 mg/kg/d; 

vorikonazolom 12 mg/kg/d 1. d, následne 6 mg/kg/d (preferovať v prípade rezistencie). Vţdy treba 

rýchlo určiť druh kvasiniek. 

• Pri IM vyvolaných inými kvasinkami treba prihliadať na citlivosť in vitro. Infekcia Trichosporon spp. 

a Blastoschizomyces spp. sa lieči flukonazolom 400 – 800 mg/d, príp. amfotericínom B 1 – 

1,5mg/kg/d, Malassezia spp. amfotericínom B 400 – 800 mg/d, Saccharomyces spp., Rhodotorula 

spp., Hansenula spp. amfotericínom B 0,5 – 1 mg/kg/d s 5-flucytozíniom 100 mg/kg/d, príp. bez 

neho, alternatívou je lipidový amfotericín B 5 mg/kg/d, príp. flukonazol 400 – 800 mg/kg/d. 

• Pri invazívnej aspergilóze (Aseprgillus fumigatus, A. niger, A. terreus a i.) liekom voľby je 

vorikonazol 12 mg/kg 1. d, potom 6 mg/kg/d. Alternatívou je kaspofungín 70 mg 1 d, potom 50 mg/d-

Chron. nekrotizujúca aspergilóza sa lieči amfotericínom B 0,5 – 1 mg/kg/d al. lipidovým 

amfotericínom B 3 – 5 mg/kg/d, príp. chir. resekcia a instilácia amfotericínu B. 

• Infekcie vyvolané druhmi rodu Mucorales (Mucor spp., Rhizopus spp., Rizomucor spp., Absidia 

spp.) a Entomophthorales sa liečia chir. a aplikáciou amfotericínu B 1 – 1,5 mg/kg/d al. lipidového 

amfotericínu B 5 mg/kg/d, s príp. zvyšovaním dávok. 

• Meningitída vyvolaná druhom Cryptococcus neformans sa lieči amfotericínom B 0,7 – 1 mg/kg/d + 

5-flucytozínom 100 – 150 mg/kg/d počas 14 d; následne sa podáva flukonazol 400 mg/d 3 mes. 

U pacientov s AIDS sa podáva udrţovacia dávka flukonazolu 200 mg/d sa podáva 1 r, príp. 

celoţivotne. Pri iných formách krzptokokózy sa podáva amfotericín B 0,5 mg/kg/d + 5-flucytozín 100 

– 150 mg/kg/d al. flukonazol 400 mg/d počas 3 – 6 mes. al. itrakonazol 400 mg/d počas 6 – 12 mes. 

• Meningitídy vyvolané druhom Coccidioides immitis a i. pôvodcami endemických mykóz sa lieči len 

u imunokompromitovaných pacientov, a to flukonazolom 800 mg/d. Pri infekcii pľúc, kostí, kĺbov, 

koţe sa pouţíva itrakonazol 400 mg/d. Pri infekciách ohrozujúcich ţivot je liekom voľby amfotericín 

B v dávke 0,7 – 1 mg/kg/d. 

• Pri invazívnych mykózach vyvolaných druhmi Fusarium spp. sa odporúča odstrániť centrálny 

cievny katéter a podať vorikonazol 12 mg/mg/kg 1. d, potom 6 mg/kg/d. Alternatívou je amfotericín B 

1 – 1,5 mg/kg/d al. lipidový amfotericín B 5 mg/kg/d. Pri infekcii druhmi Acremonium spp., 

Paecilomyces, Pseudoallescheria boydii, Scedosporium, Penicillium marnefflei, Bipolaris, Dactylaria, 

Alternaria, Cladophialophora sú liekmi prvej voľby amotericín B 1 – 1,5 mg/kg/d al. lipidový 

amfotericín B 5 mg/kg/d a vorikonazol 12 mg/kg 1. d, potom 6 mg/kg/d. 



• V th. invazívnych dermatomykóz, kt. sú zriedkavou systémovou diseminácuiou koţných patogénov 

Trichophyton spp., Microsporon spp., Epidermophyton spp. u imunokompromitovaných pacientov sa 

odporúča flukonazol 400 mg/d al. itrakonazol 200 – 400 mg/d al. terbinafín 250 mg/d. 

• Pneumónia vyvolaná druihom Pneumocystuis carinii (P.jiroveci) sa lieči vysokými dávkami 

kotrimoxazolu (15 – 20 mg/kg/d trimetoprímu). Ak je prítomná respiračná insuficiencia a pO2 pod 70 

mm Hg, odporúča sa pridať prednizón 80 mg/d, po 5 d postupne zníţovať dávku a potom ho 

vynechať. Alternatívou je pentamidín 4 mf´g/kg/d i. v. al. inmghalačne; dapsón 100 mg p. o./d + 

trimetoprím 15 mg/kg/d; klindamycín 2400 mg/d + primachín 15 mg; atovakvón 750 mg/d; 

trimetrexát 45 mg/m
2
/d.  

• Celková starostlivosť sa týka zniţovania dávok do prerušenia podávania kortikosteroidov 

a u neutropenických pacientov podávania rastových hemopoetických faktorov (G-CSF, GM-CSF). 

Pri pľúcnych infekciách vláknitými hubami treba zväţiť chir. výkon, najmä ak ide o krvácanie do 

pľúc, hroziacu eróziu veľkej pľúcnej cievy, inváziu do perikardu al. steny hrudníka, progresiu choroby 

napriek normálnemu počtu leukocytov, chemoterapiu, transplantáciu krvotvorných buniek, 

pokračujúcu hlbokú imunosupresiu. Chir. výkon prichádza do úvahy aj pri infekcii prisnových 

dutín,koţe a mäkkých tkanív; pri fungémii sa odporúča odstránenie centrálnych ţilových prístupov.; 

pri meningoencefalitíde so zvýšením vnútrolebkovým tlakom odľahčovacia lumbálna punkcia al. 

externá drenáţ, príp. skrat. 

Primárna antimykotická profylaxia je indikovaná najmä u pacientov po transplantácii krvotvorných 

buniek, transplantácii pečene, pľúc, srdca, u osôb so zníţenmím počtu CD4 lymfocytov pod 200 

/mm
3
 a v indukčnej th. akút. leujkémie. V týchto prípadoch sa odporúča sa podávanie fklukonazolu 

100 – 400 mg/d; itrakonazolu 200 – 400 mg/d al. amfotericínu B aerosólom 10 mg 3-krát/d. 

Sek. profylaxia závisí od druhu patogénna. Po prekonanej kandidóze al. kryptokokóze sa odporúča 

podávanie flukonazolu 200 – 400 mg/d al. itrakonazolu 200 – 400 mg/d.; po prekonanej aspergilóze 

sa podáva itrakonazol 200 – 400 mg/d al. amfotericín B 0,25 mg/kg/d i. v., príp. v aerosólovej forme; 

v prípade zhoršenia imunosupresie sa odporúča vorikonazol 6 mg/kg/d. Prevencia pneumocystozy 

spočíva v podávaní kortimoxazolu 960 mg/d 3-krát/týţd. 

Mykrox
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →metolazón. 

mykterický – [myctericus] týkajúci sa nosovej dutiny. 

mykteroxeróza – [mycteroxerosis] suchosť nozdier. 

mylabris – čínske kantarídy, sušený hmyz Mylabris sidae (Phalerata) Pallas, Coleoptera. Ţije v Číne 

a vých. Indii. Obsahuje 1 – 1,2 % kantaridínu. Vysoko toxické čierne valčeky. 

Mylar
®
 (Du Point) – artériové štepy; →polyetyléntereftaláty. 

Mylaxen
®
 – myorelaxans; →hexafluoréniumbromid. 

Mylecitan
®
 – sterilizans hmyzu; antineoplastikum; →busulfán. 

Mylepsin
®
 (ICI) – antikonvulzívum; →primidón. 

Mylepsinum
®
 – antikonvulzívum; →primidón. 

Myleran
®
 (Burrgough Eellcome) – cytostatikum; →busulfán. 

Mylicon
®
 (Stuart) – antiflatulencium; →simetikón. 

Mylipen
®
 – antibiotikum; →penicilín G prokaín. 

Mylis
®
 (Kanebo) – androgén; →prasterón. 

mylo- – prvá časť zloţených slov z g. mylos mlecí kameň. 



Mylocon
®
 – antiflatulens; →simetikón. 

Mylodorm
®
 – sedatívum, hypnotikum; →amobarbital. 

Mylofanol
®
 – chonolínové analgetikum; →cinchofén. 

mylohyoides, es (musculus) – [mylo- + g. os hyoideum jazylka] myohyoidový, (sval) spájajúci sánku s 

jazylkou. 

Mylone
®
 – fungicídum, nematocídum; →dazomet. 

mylopharyngeus, a, um – [mylo- + g. pharynx hltan] mylofaryngový, vzťahujúci sa na stoličky a hltan. 

Mylosar
®
 (Upjohn) – antineoplastikum; →azacitidín. 

Mylosul
®
 – chemoterapeutikum; →sulfametoxypyridazín. 

Mylov-van Bogaertov syndróm – [van Bogaert, Ludo, belg. neurológ] dedičný komplex pri miechovej 

a cerebeloolivovej degenerácii: ataxia, myoklonická epilepsia, arachnodaktýlia a oligofrénia.  

Mykrox
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →metolazón. 

mykterický – [myctericus] týkajúci sa nosovej dutiny. 

mykteroxeróza – [mycteroxerosis] suchosť nozdier. 

mylabris – čínske kantarídy, sušený hmyz Mylabris sidae (Phalerata) Pallas, Coleoptera. Ţije v Číne 

a vých. Indii. Obsahuje 1 – 1,2 % kantaridínu. Vysoko toxické čierne valčeky. 

Mylar
®
 (Du Point) – artériové štepy; →polyetyléntereftaláty. 

Mylaxen
®
 (Malinckrodt) – myorelaxans, synergista sukcinylcholínu; →hexafluoréniumbromid. 

Mylecitan
®
 – sterilizans hmyzu; antineoplastikum; →busulfán. 

Mylepsin
®
 (ICI) – antikonvulzívum; →primidón. 

Mylepsinum
®
 – antikonvulzívum; →primidón. 

Myleran
®
 (Burrgough Eellcome) – cytostatikum; →busulfán. 

Mylicon
®
 (Stuart) – antiflatulencium; →simetikón. 

Mylipen
®
 – antibiotikum; →penicilín G prokaín. 

Mylis
®
 (Kanebo) – androgén; →prasterón. 

mylo- – prvá časť zloţených slov z g. mylos mlecí kameň. 

Mylocon
®
 – antiflatulens; →simetikón. 

Mylodorm
®
 – sedatívum, hypnotikum; →amobarbital. 

Mylofanol
®
 – chonolínové analgetikum; →cinchofén. 

mylohyoides, es (musculus) – [mylo- + g. os hyoideum jazylka] myohyoidový, (sval) spájajúci sánku s 

jazylkou. 

Mylone
®
 – fungicídum, nematocídum; →dazomet. 

mylopharyngeus, a, um – [mylo- + g. pharynx hltan] mylofaryngový, vzťahujúci sa na stoličky a hltan. 

Mylosar
®
 (Upjohn) – antineoplastikum; →azacitidín. 

Mylosul
®
 – chemoterapeutikum; →sulfametoxypyridazén. 



Mylov-van Bogaertov syndróm – [van Bogaert, Ludo, belg. neurológ] dedičný komplex pri miechovej 

a cerebeloolivovej degenerácii: ataxia, myoklonická epilepsia, arachnodaktýlia a oligofrénia.  

Mylproin
®
 (ICI) – antiepileptikum; →kys. valproová. 

Mymethasone
®
 – glukokortikoid, antiflogistikum; →dexametazón. 

Mynosedin
®
 (Toho Kogyo) – antiflogistikum →ibuprofén. 

myo- – prvá časť zloţených slov z g. mýs-myos sval. 

myoadenylátdeamináza – MAD, svalový izoenzým AMP-deaminázy; jeho autozómovo recesívne 

dedičný deficit podmieňuje poruchu purínového cyklu, klin. charakterizovaný slabosťou, únavnosťou, 

kŕčmi a myalgiou po námahe. 

Deficit MAD – väčšina pacientov je asymptomatická. Najčastejšie sa prejavuje kŕčmi, intoleranciou 

námahy, únavnosťou, stuhnutosťou a bolesťami svalov po námahe. Deficit MAD sa zisťuje ~ v 3 % 

bioptických vzoriek. Mnohé vzoriky sa pritom získali od pacientov so špecifickými nervosvalovými 

poruchami a príznakmi netypic-kými pre deficit MAD. Nie je preto isté, či deficit MAD nie je len 

epifenoménom. 

Dfdg. treba odlíšiť dermatomyozitídu, polymyozitídu, dystrofiu svalov panvového pletenca, 

Beckerovu svalovú dystrofiu, myotonickú dystrofiu, choroby motoneurónu, u detí deficit kyslej 

maltázy, deficit cytochrómoxidázy c, deficit debranching enzýmu, sek. deficit karnitínu spojený s org. 

acidúriami. 

Pri metabolických myopatiách bývajú stredne zvýšené hodnoty CK v sére, kt. výrazne kolíšu u 

pacientov sosklonom k rabdomyolýze. Pri deficite fosfofruktokikázy KO a počet retikulovytov svedčí 

o hemolytickej anémii. Pomerne špecifickým nálezom pri ihlovej EMG je obraz myotonických 

výbojov pri AMD. Ide o krátkodobé, akčné potenciály motorických jkednotiek s nízkou amplitúrou. 

Nález na EMG však môţe byť normálny. 

myoalbumín – svalový albumín; tvorí ~ 1 % jeho bielkovín. 

myoarchitektonika – [myo- + architectonica] štruktúra svalu. 

myoatrofia – [myoatrophia] myatrofia, atrofia svalu. 

myoblast – [myoblastos] zárodočná bunka priečne pruhovaného svalstva; bunka, z kt. vzniká svalové 

tkanivo. 

myoblastoma, tis, n. – [myo- + g. blastos výhonok + -oma bujnenie] myoblastóm, benígny ohraničený 

útvar podobný nádoru, pozostávajúci z myoblastov. 

myoblastomyoma, tis, n. – [myo- + g. blastos výhonok + myoma myóm] myoblastomyóm, 

myoblastóm. 

myoblastos, i, m. – [myo- + g. blastos výhonok] →myoblast. 

myobradia, ae, f. – [myo- + g. bradys pomalý + -ia] spomalená reakcia svalu na elektrické dráţdenie. 

Myocaine
®
 – expektorans; →gvajfenezín. 

myocard/io- – prvá časť zloţených slov z g. mýs-myos sval + g. kardiá srdce, l. myocardium srdcový 

sval, myokard.  

myocardiopathia, ae, f. – [myocardio-+ g. pathos choroba] myokardiopatia, kardiomyopa-tia. 

myocardiopexis, is, f. – [myocardio- + g. pexis spevnenie] myokardiopexia, spevnenie myokardu, 

operačný výkon na srdci na zlepšenie krvného zásobenia srdcového svalu. 

myocardiorrhaphia, ae, f. – [myocardio- + g. rhaphé šev] zošitie myokardu. 



myocarditis, itidis, f. – [myocard- + -itis zápal] →myokarditída. 

Myocarditis acuta isolata – syn. Fiedlerova myokarditída, idiopatická myokarditída, akút. 

intersticiálny zápal srdcového svalu neznámej etiológie s náhlym začiatkom a často fatálnym 

koncom; endokarditída a perikarditída chýbajú. 

Myocarditis bacterialis – myokarditída súvisiaca s baktériovou infekciou; môţu ju vyvolať 

prítomnosť mikroorganizmov v myokarde al. toxínov uvoľnených zo vzdialenejších loţísk infekcie. 

Myocarditis concomitans – sprievodný zápal srdcového svalu, kombinovaný ďalšími chorobými 

stavmi. 

Myocarditis diphtherica – difterický, záškrtový zápal srdcového svalu, podmienený tvorbou 

toxínov; prim. lézie sú degeneratívne a nekrotické so sek. zápalovou reakciou. Býva obyčajne 

subklinická, ale môţe vyvolať trvalé poškodenie srdca. 

Myocarditis fibrosa – termín pouţívaný predtým na označenie loţiskovej al. difúznej fibrózy 

myokardu vyvolanej chron. zápalom. 

Myocarditis Fiedleri – m. acuta isolata. 

Myocarditis gigantocellularis – podtyp akút. izolovanej myokarditídy charakterizovaný 

prítomnosťou mnohojadrových obrovských a i. zápalových buniek vrátane lymfocytov, plazmatických 

buniek a makrofágov s dilatáciou komôr, nástennými trombami a rozsiahlymi oblasťami nekrózy. 

Niekedy sa ňou označuje granulomatózna myokarditída. 

Myocarditis granulomatosa – m. gigantocellularis. 

Myocarditis hypersensitiva – myokarditída následkom alergických reakcií vyvolaných 

precitlivenos-ťou na rozličné agensy, najmä sulfónamidy, penicilíny a metyldopu. Charakterizuje ju 

infiltrácia interstícia, najmä perivaskulárne, lymfocytmi, plazmatickými bunkami, makrofág-mi a 

eozinofilmi. 

Myocarditis chronica – chron. myokarditída, predtým sa ňou voľne označovala akákoľvek 

insuficiencia myokardu. 

Myocarditis chronica fibroplastica productiva – chron. fibroplastický zápal srdcového svalu 

charakterizovaný početnými rôzne veľkými loţiskami fibrózy. 

Myocarditis idiopathica – m. acuta isolata. 

Myocarditis infectiosa – myokarditída následkom infekčných agensov vrátane baktérií, vírusov, 

riket-sií, prvokov, spirochét a húb; môţepoškodzovať myokard priamou inváziou, tvorbou toxínov al. 

sprostredkovane imunol. reakciami. 

Myocarditis interstitialis – myokarditída postihujúca najmä intersticiálne väzivové tkanivo. 

Myocarditis interstitialis diffusa Fiedleri – Fiedlerov intesticiálny celkový zápal srdcového svalu. 

Myocarditis parenchymatosa – myokarditída postihujúca najmä svalovinu myokardu samu. 

Myocarditis protozoica – myokarditída vyvolaná prvokmi, napr. myokarditída pri Chagasovej 

chorobe al. toxoplazmóze. 

Myocarditis purulenta – hnisavá myokarditída. 

Myocarditis rheumatica – reumatický zápal srdcového svalu, súčasť reumatickej horúčky, histol. 

charakterizovaný perivaskulárnymi granulómami známymi ako Aschoffove uzlíky. 

Myocarditis rickettsiosa – myokarditída vyvolaná rickettsiami; býva často subklinická a vyskytuje 

sa pri Q-horúčke a škvrnitom týfe. 



Myocarditis scarlatinosa – šarlachový zápal srdcového svalu. 

Myocarditis toxica – degenerácia a loţisková nekróza vláken myokardu vyvolaná liekmi, 

chemikáliami, fyz. faktormi, ako je ţiarenie, zvieracími al. hmyzími jedmi al. inými faktormi 

a situáciami s traumatickým poškodením myokardu.  

Myocarditis tuberculosa – granulomatózny zápal srdcového svalu pri tbc, vzniká obyčajne 

následkom infekcie inej časti tela. 

Myocarditis virosa – vírusová myokarditída, vyvolaná najmä enterovírusmi; postihuje najčastejšie 

deti, gravidné ţeny a imunokompromitovaných jedincov. 

myocardium, i, n. – [g. mýs-myos sval + g. kardiá srdce] myokard, srdcový sval. 

Myocardone
®
 – koronárne vazodilatans, extrakt myokardu.  

myocardosis, is, f. – [myocard- + -osis stav] →myokardóza.  

myocele, es, f. – [myo- + g. kélé prietrţ] svalová prietrţ, kt. vystupuje zo svalovej pošvy. 

myocelialgia, ae, f. – [myo- + g. koilia črevá, vnútornosti + g. algos bolesť] bolesť brušných svalov. 

myocelitis, itidis, f. – [myo- + g. koilia črevo, vnútornosti + -itis zápal] myocelitída, zápal brušných 

svalov. 

myocellulitis, itidis, f. – [myo- + cellulitis celulitída] myozitída spojená s →celulitídou.  

myoclonia, ae, f. – [myo- + g. klonos zráţka] →myoklónia. 

Myoclonia epileptica – myoklonická epilepsia. 

Myoclonia fibrillaris multiplex – myokymia. 

Myoclonia pseudoglottica – čkanie, singultus. 

myoclonus, i, m. – [myo- + g. klonos zráţka] →myoklonus. 

myocoele, es, f. – [myo- + g. koilia dutina] dutina v myotome. 

myocoelialgia, ae, f. – [myo- + g. koliá dutina + g. algos bolesť] myocelialgia, bolestivosť brušných 

svalov. 

myocolpitis, itidis, f. – [myo- + g. kolpos pošva + -itis zápal] myokolpitída, zápal svalových štruktúr v 

pošve. 

myocomma, tis, n. – [myo- + g. komma rez] myotóm; →myokóma. 

Myocord
®
 (Szabo) – kardioselektívny blokátor -adrenergických receptorov; antihypertenzívum, 

antianginózum, antiarytmikum; →atenolol. 

Myocrisin
®
 – antireumatikum, aurotiomalát sodný. 

myocyt – [myocytus] svalová bunka. Je uspôsobená na mechanickú prácu, kt. realizuje kontrakciou 

al. napnutím svalových vlákien. Myocyty sa delia sa na 3 hlavné typy: 1. bunky kostrového svalstva 

(priečne pruhovaného) s viacpočetnými jadrami, kt. vykonávajú rýchle a silné kontrakcie a majú za 

úlohu realizovať pohyby, ale a sú schopné aj izometrickej kontrakcie, kt. udrţuje časť tela 

v nehybnej polohe; 2. bunky hladkej svaloviny v stene ciev a orgánov, kt. majú jedno jadro; 3. 

svalové bunky srdca (kardiomyocyty), kt. stoja medzi priečne pruhovanými a hladkými svalovými 

bunkami. Kardiomyocyty sú stimulované pravidelnými elektrickými impulzmi špeciálnej nervovej 

signalizačnej siete k rytmickým kontrakciám.   



Myocyty hladkej svaloviny – majú rozličnú veľkosť: v stene malých ciev sú dlhé 20 mm, v stene 

tenkého čreva 200 – 300 mm. Bunky majú vretenovitý tvar, najhrubšie v strede a kladú sa 

zakončením jedna na druhú. Toto spojenie slúţi na komunikáciu (medzerové spojenia), ako aj na 

mechanické účely (nadväznosť kontraktilného systému). V miestach prepájania sú  denzné telieska, 

zahustenie cytoplazmy, kt. obsahujú proteín viaţuci aktín a  -aktinín. Aktín, kt. tvorí v myocyte 

tenké vlákenká je zakotvený do denznách teliesok. Okrem toho sú v myocyte intermediárne 

filamentá, resp. dezmín a vimentín, kt. tvoria väzbu denzných teliesok s cytoskeletom  bunky. 

Kontraktilný aparát myocytu hladké svaloviny tvorí myozín 

a aktín; na rozdiel od priečne pruhovaných svalov 

neobsahuje troponín a genet. i funkčne je odlišný aj 

myozín. Jeho ATPázová aktivita predstavuje len 10 % 

aktivity priečne pruhovaného svalu, reaguje s aktínom len 

v prípade, ţe je jeden z jeho ľahkých reťazcov 

fosforylovaný na určitom serínovom zvyšku, tvorí hrubé 

filamentá, kt. priečne mostíky nie sú usporiadané tak 

pravidelne, ale sú rozloţené po celej dĺţke. Fosforyláciu 

katalyzuje kináza aktivovaná Ca
2+

-kalmodulínom. V 

kostrovom svale fosforylácia ľahkých reťazcov myozínu 

mení silu ťahu, kt. sval vyvinie. Koncentrace iónov Ca
2+

 v 

bunkách hladkých svalov sa mení v závislosti od 

permeability plazmatickej membrány, kt. riadi autonómny 

nervový systém (nezávisle od našej vôle) (rozdiel od kostrového svalu). Keď hodnota Ca
2+

 prekročí 

10 mmol/l, nastáva kontrakcia hladkej svaloviny; keď klesne na 0,1 mmol/l činnosťou Ca
2+

-ATPázy 

v plazmatickej membráne sa inaktivuje kináza ľahkých reťazcov myozínu, kt. sa defosforylujú 

účinkem fosfatázy ľahkých reťazcov myozínu a nasleduje relaxácia svalu. Hladké svaly 

uskutočňujú pomalé, dlhotrvajúce 

pohyby, kt. neovládame vôľou (pohyby 

čriev, kontrakcia cievnej steny al. 

maternice). Hladká svalovina taktieţ 

odpovedá na hormonálne podnety: napr. 

adrenalín pôsobí tak, ţe sa nadviaţe  na 

špecifický receptor v plazmatickej 

membráne, čo má za následok aktiváciu 

adenylátcyklazy, tvorbu cAMP, kt. svojou 

väzbou  odblokuje regulačný dimér R2 z komplexu R2C2 inaktívnej kinázy, a tá potom aktivuje 

proteinkinázu fosforylujúcu kinazu ľahkých reťazcov myozínu. Fosforylovaná kináza uvoľní svoju 

väzbu s Ca
2+

-kalmodulínom, následkom čoho enzým stráca aktivitu. Začne prevaţovať 

defosforylácia myozínu a hladký sval sa relaxuje. Regulácia kontrakcie a relaxácie hladké 

svaloviny sa teda uskutočňuje prostredníctvom: 1. Ca
2+

-kalmodulínu; 2. cAMP; 3. diacylglycerolu; 

4. kaldezmónu.  

Mechanická sila je dôleţitým modulátorom morfológie a funkcie tkanivových buniek. Hypertrofia a 

proliferáce cievnych myocytov sa zúčastňuje na rozvoji aterosklerózy, hypertenzie a restenózy; 

mechanická sila býva pritom porušená. Mechanický stres vyvoláva rýchlo fosforyláciu receptora 

trombocytového rastového faktora (PDGF), aktiváciu integrínového receptora, katiónových kanálov 

aktivovaných ťahom a G-proteinov, pôsobiacich ako mechanoreceptory. Mechanický podnet 

aktivuje proteinkinázu C a mitogénom aktivovanú proteín-kinázu (MAPK), čo má za následok 

zvýšenú expresiu génov pre c-fos a jun, ako aj aktiváciu väzby transkripčného faktora AP-1 na 

DNA. Mechanická záťaţ vyvoláva aj expresi MAPK-fosfatázy 1 (MPK-1). Mechanická záťaţ môţe 

teda priamo pôsobiť na bunkovú membránu a meniť konformáciu receptora al. G-proteínu, a tým 



vyvolať prenos signálu pre rastové faktory, kt. sa uplatňujú v patogenéze aterosklerózy a i. 

cievnych chorôb.  

Aničkovov myocyt →bunky. 

myocytolysis, is, f. – [myo- + g. lysis uvoľnenie] myocytolýza. 

myocytolýza – [myocytolysis] dezintegrácia svalových vláken. 

Koagulačná myocytolýza – nekróza kontrakčných pásov. 

Ložisková myocytolýzy srdca – miliárna lézia charakterizovaná stratou svalového syncýtia, 

zachovaním strómy, chýbaním zápalovej reakcie a príp. nekrózou. 

myocytoma, tis, n. – [myo- + g. kytos bunka + -oma bujnenie] myocytóm, nádor zo svalových buniek, 

myocytov. 

myocytus, i, m. – [myo- + g. kytos bunka] →myocyt. 

myodegeneratio, onis, f. – [myo- + l. degener zvrhlý] myodegenerácia, degeneratívne zmeny svalu. 

myodemia, ae, f. – [myo- + g. démos tuk] myodémia, tuková degenerácia svalov. 

Myodetensine
®
 – relaxans kostrového svalstva; →mefenezín. 

myodiastasis, is, f. – [ myo- + g. diastasis oddelenie] myodiastáza, rozstup svalov. 

Myodigin
®
 – kardiotonikum; →digitoxín. 

Myodil
®
 – rtg kontrastná látka; →jofendilát. 

myodioptria – kontrakčná sila m. ciliaris potrebná na zvýšenie refrakcie emetropického oka o 1 

dioptriu z pokojového stavu. 

myodynamometer – [myo- + g. dynamis sila + g. metron miera] dynamometer. 

myodynamia, ae, f. – [myo- + g. dynamis sila] myodynamia, svalová sila. 

myodynia, ae, f. – [myo- + g. odyné bolesť] myodynia, svalová bolesť. 

myodysplasia, ae, f. – [myo- + g. dys- porucha + g. plassein tvoriť] myodysplázia, chybný vývoj 

svalov. 

myodystonia, ae, f. – [myo- + g. dys- porucha + g. tonos napätie] myodystónia, abnormálny svalový 

tonus. 

myodystrophia, ae, f. – [myo- + g. dys- porucha + g. trofé výţiva] myodystrofia, porucha metabolizmu 

svalu so zmenou jeho morfológie a funkcie.  

Myodystrophia congenita →dystrophia muscularis congenita; →myopatie. 

myoelasticus, a, um – [myo- + g. elasticos vláčny, pruţný] myoelastický, svalovo elastický. 

myoelectricus, a, um – [myo- + electricus elektrický] týkajúci sa elekt. al. elektromotoric-kých 

vlastností svalu. 

myoendocarditis, itidis, f. – [myo- + endocardium vnútrosrdie] myoendokarditída, zápal srdcového 

svalu a vnútrosrdia. 

myoendometritis, itidis, f. – [myo- + endometrium + -itis zápal] myoendometritída, zápal svaloviny a 

sliznice maternice. 

myoepiteliocyt – [myoepitheliocytus] →myoepitelová bunka. 



myoepitelová bunka – myoepiteliocyt, kontraktilný element v klbkách potových a aromatic-kých ţliaz, 

uloţený medzi bazálnou membránou a sekrečnými bunkami. 

myoepitheliocytus, i, m. – [myo- + epithelium výstelka + g. kytos bunka] myeoepiteliocyt, 

→myoepitelová bunka. 

myoepithelioma, tis, n. – [myo- + epithelium epitel + -oma bujnenie] myoepitelióm, benígny nádor 

zloţený prevaţne z myoepitelových buniek; čistý myoepitelióm je zriedkavý. 

myoepithelium, i, n. – [myo- + epithelium výstelka] myoepitel, myoepitelové bunky hviezdicovitého 

tvaru, schopné skracovať svoje výbeţky, tvoria hladkú svalovinu v niekt. endokrinných ţľazách. 

myofacialis, e – [myo- + l. facies tvár] myofaciálny, týkajúci sa tvárových svalov. 

myofág – [myophagus] bunka deštruujúca kontraktilné elementy svalu.  

myofascialis, e – [myo- + l. fascia pokrývka] myofasciálny, týkajúci sa svalových pokrývok. 

myofasciálny syndróm →syndrómy. 

Myofedrin
®
 tbl. – čiastočný antagonista -adrenergických receptorov, antianginózum; →oxyfedrín. 

myofibrilla, ae, f. – [myo- + l. fibrilla vlákno, vlákenko] myofibrila, vlákno v cytoplazme svalových 

buniek; →sval. 

myofasciitis, itidis, f. – [myo- + l. fascia pokrývka + -itis zápal] zápal svalu a jeho fascie, najmä 

úponu svalu na kosť. 

myofibroblastos, i, m. – [myo- + l. fibroblastos fibroblast] atypický fibroblast s ultraštruktúrnymi 

vlastnosťami fibroblastu i hladkej svalovej bunky; má nepravidelné jadro, veľa drsné-ho 

endoplazmatického retikula a hustú spleť myofilamentov.  

myofibroma, tis, n. – [myo- + l. fibra vlákno + -oma bujnenie] myofibróm, nezhubný nádor zo 

svalového a väzivového tkaniva.  

Myofibroma infantile – kongenitálna generalizovaná fibromatóza. 

myofibrosis, is, f. – [myo- + l. fibra vlákno + -osis stav] myofibróza, premena svalových vláken na 

väzivo.  

Myofibrosis cordis – myofibróza srdca.  

myofibrositis, itidis, f. – [myo- + l. fibra vlákno + -itis zápal] myofibrozitída, zápal perimýzia, 

perimyzitída.  

myofilamentum, i, n. – [myo- + l. filamentum vláknitý útvar] myofilament, vláknité ultraštruktúrne 

kontraktilné proteíny v cytoplazme vláken kostrového al. srdcového svalu. Rozoznávajú sa hrubé, 

intermediárne a tenké filamenty; →sval.  

Hrubé myofilamenty sú ~ 1,5 mm dlhé s Ø 12 – 16 nm pozostávajú z 200 – 400 molekúl →myozínu. 

Intermediárne filamenty – väzivové vlákna s Ø 10 nm, kt. interagujú s aktínovými mikrofilamentmi (7 

nm) a mikrotubululami (24 nm). Sú uloţené v cytoplazme, lamíny aj v jadre; niekt. tvoria integrálne 

proteíny membrán. Patrí sem dezmín, dezmuslín, emerín, lamíny, nestín, paranemín, synemín a i. 

Tenké myofilamenty (Ø 8 nm) pozostávajú z polymerizovaného aktínu (300 – 400 molekúl aktínu na 

1 m dĺţky). Kaţdý reťazec sa spája s vláknitou molekulou tropomyozínu a v priečne pruhovanom 

svale s globulárnou molekulou troponínu. V hladkom svale troponín nahrádza kaldezmón. Aktín a 

myozín sú zodpovedné za svalovú kontrakciu, kým tropomyozín a tropo-nín sú regulačné proteíny. 

Myoflex
®
 (Warren-Teed) →trietanolamín. 



myofón – zariadenie kt. zaznamenáva zvuky spojené s kontrakciou svalu.  

myofosforyláza – svalový izoenzým glykogénfosforylázy. Jeho deficit podmieňuje glykoge-nózu typ 

V. 

myogelosis, is, f. – [myo- + l. gelare zmrznúť + -osis stav] myogelóza, bolestivé miesta tuhšej 

konzistencie v svaloch pri svalovom reumatizme, najmä sedacích; →myofasciálny sy. (→syndrómy). 

myogén – [myo- + g. gennan tvoriť] myozinogén, proteín podobný albumínu, kt. tvorí ~ 10 % 

proteínov svalu; spontánne sa zráţa, mení sa najprv na rozp. myogénový fibrín a potom na 

myozínový fibrín.  

myogenes, es – [myo- + g. gignesthai vznikať] myogénny, svalového pôvodu. 

myogenesis, is, f. – [myo- + g. genesis vznik, vývoj] myogenéza, vývoj svalového tkaniva. 

myogenum, i, n. – [myo- + g. gennán tvoriť] myogén, svalové proteíny rozp. vo vode. 

myoglia, ae, f. – [myo- + g. glia glej] hraničné fibrily, vláknitá substancia svalu tvorená svalovými 

bunkami; je prítomná počas ranej embryogenézy svalových vláken. 

myoglobín – [myoglobinum] chromoproteid viaţuci kyslík, farbivo nachádzajúce sa v myokarde a 

kostrovom svalstve. Tvorí ho jeden reťazec zloţený zo 153 aminokyselínových jednotiek, Mr 17 200. 

M. a Hb boli prvé globulárne proteíny, kt. štruktúra sa objasnila pomocou rtg difrakčnej analýzy. M. 

nemá disulfidové mostíky ani voľné SH-skupiny. Obsahuje 8 rôzne veľkých pravotočivých helixových 

oblastí spojených neusporiadanými al. náhodnymi závitmi. Na tvorbe skrutkovice, kt. predstavuje 77 

% celkového obsahu a-helixu sa zúčastňuje 121 aminokyselín. 

Konformácia reťazca (terc. štruktúra) myoglobínu (vľavo – 

spredu; vpravo – z bočnej strany). Molekula pozostáva z 8 

úsekov -helixu označených písmenami A aţ H. NT – N-

koniec, CT – C-koniec obsahujú 4 nehelixové aminokyseliny. 

Počet aminokyselínových jednotiek v kaţdom úseku helixu je 

A(16), B(16), C(7), D(7), E(2O), F(10), G(19) a H(26). 

Nehelixové oblasti medzi helixovýmin úsekmi sú AB (1 

aminokyselinová jednotka), CD(8), EF(8), FG(4), GH(6) 

 

Prim. i terc. štrukúra m. a Hb rôznych druhov vykazuje značné podobnosti. Zdá sa preto, ţe m. je 

fylogeneticky najstarším známym hemoproteínom, z kt. sa vyvinul Hb pred > 600 miliónmi r. M. sa 

podobá aj leghemoglobínu. Vo svalstve tvorí m. asi 0,6 %, jeho celkové telové zásoby sú ~ 180 g. 

Molekula m. má tvar oploštenej lopty s paketmi pre hém; hém je skoro úplne ukrytý, len jeho jedna 

hrana nesúca 2 hydrofilné propionylové skupiny je exponovaná. Hém sa udrţuje v polohe 

koordinačným komplexom medzi centrálnym atómom ţeleza (II) a 2 zvyškami histidínu (helixy E a 

F). Jeden z histidínových zvyškov viaţe kyslík molekuly vody, viazanej na hém. Poloha a funkcia 

hému závisí aj od hydrofóbnych aminokyselín vystielajúcich vnútro paketu hému. 

Úlohou m. je uskladňovať a prenášať kyslík z hemoglobínu (Hb) na dýchacie enzýmy. Jeho afinita 

ku kyslíku je vyššia ako afinita Hb. Veľké mnoţstvo m. obsahujú svaly, najmä myokard potápajúcich 

sa cicavcov, ako je veľryba a tuleň (aţ 8 % v porovnaní s 0,5 % v myokarde psov). Vysoký obsah m. 

majú aj lietajúce svaly vtákov. Pri kontrakcii sval vyuţíva kyslík z obehu. M. poskytuje pracujúcim 

svalom prídavný zdroj kyslíka. Uţ malé zmeny terc. Štruk-túry m. narúšajú schopnosť hému viazať 

kyslík. Metmyoglobín (s trojmocným ţelezom) nie je schopný viazať kyslík. 



Pri poškodení svalu (myokardu) (napr. zápalom, úrazom) sa m. zo svalov uvoľňuje a dajú sa 

dokázať jeho zvýšené hodnoty v krvi a moči. Ťaţšia a dlhotrvajúca myoglobinúrie môţe zapríčiniť 

zlyhanie obličiek.  

V sére sa za normálnych okolností nachádza max. v koncentrácii 85 ng/ml, v moči sa m. 

nenachádza. Zvýšené hodnoty m. v sére a moči sa zisťujú pri rabdomyolýze, malignej hypertermii, 

svalovej dystrofii, infarkte myokardu, úrazoch, ischémii svalov a myozitíde. 

myoglobinaemia, ae, f. – [myo- + globinum + g. haima  krv] myoglobinémia, prítomnosť myoglobínu v 

krvi. 

myoglobinum, i, n. – [myo- + globinum globín] →myoglobín.  

myoglobinuria, ae, f. – [myo- + globinum + g. úron moč] myoglobinúria, vylučovanie →myoglobínu 

močom. M. vzniká napr. následkom nekrózy svalových vláken (→rabdomyolýzy), najmä akút., pri 

pomliaţdení svalstva (crush sy.), úrazoch elekt. prúdom al. masívnej trombóze artérií, dostáva sa do 

krvi a obličiek, v tubuloch vznikajú myoglobínové valce. V kyslom moči sa myoglobín sfarbuje do 

hneda. Valce upchávajú tubuly a prispievajú k obličkovej nedostatočnosti. Príčinou zlyhania obličiek 

je však najmä traumatický šok s hyp-oxiou obličiek. M. vzniká aj pri familiárnej paroxyzmálnej 

→myoplégii. Mechanizmus poškodenia svalov spočíva vo vzostupe intracelulárneho vápnika 

následkom poškodenia svalovej sarkolemy, nedostatku energie v myocyte, aktivácie Ca
2+

-

dependentných neutrálnych proteáz a fosfolipáz, deštrukcie myofibrilárnych, cytoskeletových a 

membránových proteínov, po kt. nasleduje natrávenie obsahu svalových vláken v lyzozómoch. 

Klin. obraz – charakterizuje celková slabosť, myalgie, palpačná bolestivosť svalov, zdurenie svalov. 

Choroba môţe byť asymptomatická. Moč máva farbu tmavého čaju. Z celkových príznakov môţe 

byť prítomná horúčka a leukocytóza. Na dedičnú myoglobinúriu treba myslieť pri rabdomyolýze po 

min. námahe al. hladovaní a pozit. rodinnej anamnéze. U dospelých sa zjavuje nerecidivujúca m. po 

abúze alkoholu al. liekov, kompresii svalu, prolongovanej imobilite, konvulziách a i. U detí vzniká 

nerecidivujúca m. po úraze, pri neketotickej hyperosmolálnej kóme, vírusovej myozitíde, dystónii, 

malígnej hypertermii. 

Príčinou recidivujúcej m. bývajú metabolické poruchy, najčastejšie pri deficite myofosforylázy a 

idiopatickom deficite karnitínpalmitoyltransferázy II (CPT II). K predisponujúcim faktorom patrí: vyšší 

vek, nadmerná námaha s únavou a myalgiami (,,svalová horúčka“), hladovanie, hypokaliémia, 

vysoká teplota prostredia, toxíny a lieky, gen. faktory. K včasným prejavom patrí stmavnutie moču 

(bezprostredne al. do 24 h), k neskorým prejavom po ťaţkej rabdomyolýze fibróza a kontraktúry. 

 

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

Stavy spojené s myoglobinúriou – rabdolýzou 

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

1. Získaná myoglobinúria 

    Toxíny, jedy (napr. hadie), niekt. lieky 

    Hypokaliémia 

    Idiopatická recidivujúca rabdiomyolýza 

    Infekcie 

    Ischémia 

    Mitochondriopatie 

    Hyperaktivita svalov 

    Neuroleptický malígny sy. 

    Polymyozitída: anti-MAS sy. 

    Serotonínový sy. 

    Hypotyreóza a hypertyreóza 

    Trauma 

2. Familiárna myoglobinúria 

    Deficit acyl-CoA-dehydrogenázy (VLCAD) 

    Deficit karnitínpalmitoyltransferázy II (CPT2) 

   Choroba centrálnych jadier (central cores) 

 Familiárna rekurentná rabdomyolýza 

 Glykogénózy 

 Hypokaliemická periodická paralýza 

 Kingov-Denboroughov sy. 

 Sy. malígnej hypertermie (MHS) 

 MHS1: ryanodínový receptor; 19q13 

 MHS2: Na
+
-kanál (SCNA4); 17q11 

 MHS3: Ca
2+

-kanál (CACNL2A); 7q21 

 MHS4: 3q13 



 MHS5: Ca
2+

-kanál (CACNA1S); 1q32 

 MHS6: 5p 

 CPT2: 1p32 

 Marinescov-Sjögrenov sy. 

 Mitochondriopatie 

 Deficit myoadenylátdeaminázy 

 Kosáčiková anémia 

 Iné familiárne príčiny 

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

Ku komplikáciám m. patria: 1. kompartmentový sy.; 2. zdrurenie a ischémiu svalu v uzavretom 

priestore (vyţaduje fasciotómiu); 3. insuficiencia obličiek z akút. tubulárnej nekrózy následkom 

toxickosti myoglobínu (v th. sa odporúča expanzia objemu aplikáciou manitolu al. fyziol. rozt. a 

udrţiavanie diurézy 200 aţ 300 ml/h); 4. hypotenzia; 5. tvorba kryštálov (odporúča sa alkalizácia 

moču hydrogénuhličitanom sodným); 6. uvoľnenie proteáz zo svalu (treba vylúčiť nefrotoxické látky); 

7. hyperkaliémia následkom rozpadu svalov s rizikom renálnej insuficiencie (v th. sa odporúča 

aplikácia glukonátu vápenatého, zabezpečenie diurézy); 8. hypokalciémia následkom vyviazania 

Ca
2+

 poškodeným svalom a hyperfosfatémie; 9. hyperkalciémia následkom uvoľnenia vápnika zo 

svalstva a zníţenej funkcie obličiek (th. spočíva v zabezpečení diurézy); 10. hyperfosfatémia a 

kalcifikácia tkanív následkom uvoľnenia org. a anorg. fosfátov zo svalov (v th. sa odporúča 

zabezpečenie diurézy); 11. diseminovaná intravaskulárna koagulácia. 

Dg. – potvrdzuje dôkaz myoglobínu moči benzidínovou skúškou. Pozit. reakcia sa zisťuje 

v prítomnosti myoglobínu, hemoglobínu a krvi. Negat. výsledok býva pri porfýrii. V moči býva pozit. 

skúška na albumín a hém, v sedimente mikroerytrocytúria. Špecifickejšie je stanovenie myoglobínu 

v čerstvom neutralizovanom moči rádioimunoanalýzou. V sére bývajú hodnoty CK výrazne zvýšené 

(1 – 3 d). Aktivita LD v sére je zvýšená. Pri glykogenóze sa hodnoty laktátu po námahe nezvyšujú, 

pri mitochondriopatiách stúpajú uţ po min. námahe. Hodnoty karnitínu v sére bývajú zníţené pri 

poruchách b-oxidácie, najmä počas záchvatu. Pri väčšine hereditárnych myopatií je na dg. potrebná 

biopsia svalu, pri kt. sa zisťujú roztrúsené loţiská nekrózy a degenerácie svalových  vláken.  Dg.  

biopsia svalu sa nemá vykonať aspoň 1 mes. po epizóde rabdomyolýzy, lebo poskytuje klamné 

výsledky. Na MRI s gadolíniom vykazuje zvýšený signál T2 > T1.  

Th. – udrţovanie kardiorespiračných funkcií, prevencia akút. tubulárnej nekrózy. Odporúča sa i. v. 

aplikácia fyziol. rozt. 10 – 15 ml/kg a jej udrţovanie, ak je adekvátna diuréza, príp. NaHCO3, 

manitolu 0,3 – 0,5 g/kg za sledovania sérového draslíka, furosemidu 40 – 80 mg i. v., príp. 

opakovane do celkovej dávky 200 mg. Dôleţitá je th. komplikácií, najmä hyperkaliémie a DIC. 

Špecifické príčiny si vyţadujú diétu, aplikáciu ribózy, riboflavínu, karnitínu.  

Myoglobinuria familiaris, m. idiopathica, m. spontanea – Meyerova-Betzova choroba. 

myoglobulín – globulín nachádzajúci sa v sére svalu. 

myoglobulinúria – [myoglobinuria] prítomnosť myoglobulínu v moči. 

myoglycerín – koronárne vazodilatans, antianginózum; →nitroglycerín. 

myognathus, i, m. – [myo- + g. gnathos čeľusť] myognatus, anomália s nadpočetnou sánkou, kt. je 

spojená svalom s normálnou sánkou. 

myografia – [myographia] zaznamenávanie svalovej činnosti. 

myogramma, tis, n. – [myo- + g. gramma zápis] myogram, záznam svalovej činnosti. 

myographia, ae, f. – [myo- + g. grafein písať] myografia. 

myograph(i)on, i, n. – [myo- + g. grafein písať] myograf, prístroj na registráciu kontrakcie svalov. 

myohematín – syn. cytochróm c (McMunnov výraz). 

myohemoglobín – myoglobín. 



myohypertrophia, ae, f. – [myo- + g. hyper nad, nadmieru + g. trofé výţiva] myohypertrofia, svalová 

hypertrofia, zmohutnenie svalov.  

Myohypertrophia kymoparalytica – svalová dystrofia s paralýzou, opísaná Oppenheimom (1914). 

myohysterectomia, ae, f. – [myo- + g. hysterá maternica + g. ektomé odstrániť, vybrať] 

myohysterektómia, čiastočné chir. odstránenie maternice. 

myohysteropexis, is, f. – [myo- + g. hysterá maternica + g. pexis upevnenie] myohystero-pexia, chir. 

spevnenie maternice pri prietrţi maternice. 

Myocholine
®
 – cholínergikum; →betanecholchlorid. 

myochorditis, itidis, n. – [myo- + g. chordé povraz, väz + -itis zápal] myokorditída, zápal svalov 

hlasových väzov. 

myochroma, tis, n. – [myo- + g. chróma farba] myochróm, svalové farbivo, myoglobín. 

Myochrysine
®
 – antireumatikum; aurotiomalát sodný. 

myoides, es – [myo- + g. eidos podoba] myoidný, podobný svalu; plastysma. 

myoidizmus – idiomuskulárna kontrakcia. 

myoidné zrakové bunky →zrakové bunky (→bunky). 

myo-inozitol – starší názov mezoinozitol, cyklitol, kt. sa vyskytuje voľne a viazaný v ţivočíchoch a 

rastlinách. M. sa syntetizuje z D-glukózy, pričom sa počas jej premeny zachová jej konfigurácia 

atómov C1–5. M. je esenciálny rastový faktor kvasiniek. Nachádza sa hojne v mozgových bunkách, 

šošovke, štítnej ţľaze, svalstve, pľúcach a pečeni. Premenu glukóza-6-fosfátu na inozitol-1-fosfát 

katalyzuje cykláza (EC 5.5.1.4). Inozitol-1-fosfát sa potom defosforyluje účinkom fosfatázy (EC 

3.1.3.25). Účinkom inozitoloxygenázy sa m. mení na D-glukuronát, intermediát glukuronátovej cesty 

degradácie sacharidov. 

myo-inozitol 

 

 

 

M. sa vyskytuje ako mono- a difosfátový ester vo fosfolipidoch a fosfoproteínoch. M. fosfolipidov má 

dôleţitú úlohu pri odpovedi cicavčích buniek na vonkajšie podnety, ako je pôsobe-nie hormónov 

(→inozitolfosfáty). M. hexafosfát sa nazýva kys. fytová, zmes solí Ca a Mg kys., fytovej tvorí fytín. 

Kys. fytová je dôleţitou zlúč. rastlinných pletív (napr. v zrnách obilnín) ako zásoba fosfátov.  

myo-inozitol-1-monofosfatáza al. myo-inozitol4-)-monofosfatáza – EC 3.1.3.25, enzým z triedy 

hydroláz, kt. katalyzuje defosforyláciu enantiomér myo-inozitol-1-fosfátu al. 4-fosfátu na myo-

inozitol. Inhibícia tejto reakcie lítiom prerušuje hormóndependentného cyklu degradácie a 

regenerácie fosfoinozitidov. 

myoischaemia, ae, f. – [myo- + g. ischein zadrţať + g. haima krv] myoischémia, miestna 

nedokrvenosť svalu. 

myokardiopatia →kardiomyopatia. 

myokarditída – [myocarditis] zápal myokardu. Môţu ho vyvolať vírusy, riketsie, baktérie, plesne al. 

parazity. Vyskytujú sa v kaţdom veku a v kaţdej populácii. Morfol. zmeny svedčia-ce o m. sa zisťujú 

4 – 10 % pitiev a EKG zmeny v priebehu infekčných chorôb (aj bez klin. príznakov) v 10 – 33 %. M. 

v rôznom rozsahu takmer vţdy sprevádza perikarditídu a endokarditídu. Pôvodcovia infekcie môţu 



poškodiť myokard troma mechanizmami: 1. inváziou do myokardu; 2. produkciou toxínov; 3. 

imunologicky (vírusová m. ako bunkami sprostredkova-ná imunitná reakcia, príp. alergická reakcia 

na farmaká). Postihnutie myokardu môţe byť difúzne al. loţiskové a môţe prebiehať ako akút. i 

chron. proces. 

Infekčné myokarditídy – m. vyvolané baktériami, riketsiami, vírusmi, plesňami al. parazitmi. Môţu 

byť hnisavé al. nehnisavé. Hnisavé m. sú zriedkavé a vznikajú hematogénne pri septic-kom 

ochorení (hnisavá perikarditída, nástenná malígna endokarditída). Nehnisavé m. sú loţis-kové, z 

ťaţkých prípadoch difúzne. Najčastejšími pôvodcami sú pneumo-, meningo-, strepto- a stafylokoky. 

Prejavujú sa nešpecifickými príznakmi (unaviteľnosť, dýchavica, palpitácie, nepríjemné pocity v 

prekordiu), kt. sa dostavujú v prvých týţd. po infekcii. Objektívne sa zis-ťuje rozšírenie srdcového 

tieňa, trecí perikardiálny šelest, oslabenie I. srdcovej ozvy, galopo-vý rytmus, príp. pulsus alternans. 

Prítomná býva výrazná tachykardia neúmerná príp. teplote a pretrvávajúca aj v úplnom pokoji. 

Nezriedka vznikajú arytmie, zmeny EKG (arytmie vráta-ne porúch vedenia, nízka voltáţ, zmeny 

repolarizačnej fázy).  

Th. – spočíva v cielenej antibiotickej th. podľa vyvolávajúceho činiteľa (hemokultúry). Pri neznámom 

pôvodcovi sa podáva kombinácia antibiotík so širokým spektrom. 

Reumatická myokarditída vzniká v rámci →reumatickej horúčky.  

Vírusové myokarditídy – môţu vznikať v rámci akút. vírusových infekcií al. vo forme 

kardiomyopatií. kt. sa pokladajú za neskoré následky m. Na moţnosť vírusovej m. treba myslieť pri 

myalgii spojenej s vírusovou infekciou. Vírusové m. môţu vyvolať arytmie ohrozujúce ţivot, poruchy 

vedenia, kongestívne zlyhanie srdca a náhlu smrť. Môţe vzniknúť takmer pri všetkých známych 

vírusových infekciách, najčastejšie ju však vyvolávajú vírusy Coxsackie A a B, ECHO, vírusy 

influenzy A a B, adenovírusy, vírus hepatitídy, herpetické vírusy a vírusy poliomye-litídy.  

Klin. priebeh býva často inaparentný, príznaky (respiračné, GIT, mylagie, artralgie) sa obyčajne 

zjavujú po vírusovej infekcii. Typické je určité obdobie latencie medzi vznikom vírusovej infekcie a 

zjavením sa m., čo svedčí o jej imunol. mechanizme. K faktorom uľahčujúcim vznik m. patrí 

malnutrícia, gravidita, baktériová infekcia, konzumácia alkoholu, th. kortikosteroidmi, ionizujúce 

ţiarenie a i. Vírusová infekcia vyvoláva často perikarditídu, zriedkavejšie valvulitídu, môţe byť aj 

príčinou kongenitálnych malformácií srdca. 

Dg. – podozrenie na m. sa vysloví na základe klin. príznakov a potvrdzuje vyšetrením EKG (arytmie, 

zmeny repolarizačnej fázy – elevácia segmentu ST, negativita vlny T), aktivity srdcových enzýmov 

(CK a jej izoenzýmy, AST, LD), antinukleárne a antimyokardiálne proti-látky, antivírusové protilátky, 

rtg (rozšírenie srdcového tieňa) a USG vyšetrením (dilatácia srdcových dutín, porucha funkcie 

myokardu, príp. výpotok v perikarde). Dg. vírusovej choroby umoţňuje sérol. dôkaz vzostupu titru 

protilátok. 

Dfdg. – hyperkinetická cirkulácia, kardiomyopatie, infarkt myokardu. 

Th. – je symptomatická; zameriava sa na zákl. ochorenie, zníţenie práce srdca, th. samotnej m. 

(dekompenzácia srdca, arytmie, tromboembolické príhody a i.). Nevyhnutný je pokoj na posteli. 

Aplikácia kortikoidov je sporná, podávajú sa príp. pri ťaţkej forme m. 

Prognosticky závaţné sú m. s arytmiami a srdcovou dekompenzáciou. Rekonvalescencia trvá aj pri 

ľahko prebiehajúcich formách niekoľko týţd. od vymiznutia klin. a laborat. príznakov.  

Infekčno-alergická, infekčno-toxická m. vzniká v rámci horúčkového infekčného ochorenia, ako 

alergická reakcie, resp. sérová choroba. K najzávaţnejším m. patrí difterická m. Cirkulujúci difterický 

endotoxín vyvoláva nekrózu buniek a má osobitnú afinitu k prevodného systému. Vznik ramienkovej 

blokády sa spája s 50 % a kompletná blokáda s > 80 % mortalitou. Pacientov treba monitorovať a 



pripraviť na dočasnú kardiostimuláciu. Podáva sa penicilín G al. erytromycín, difterický anatoxín. 

Prejavy m. trvajú 6 – 8 týţd., zvyšková symptomatológia (poruchy vedenia) mes. aţ r. 

K osobitným formám m. patrí aj →Dresslerov poinfarktový a postkardiotomický sy. (→syndrómy).  

myokardóza – [myocardosis] nezápalové ochorenie srdcového svalu;, obsol. 

myokerosis, is, f. – [myo- + g. keras vosk, l. céra vosk + -osis stav] myoceróza, vosková degenerácia 

svalov. 

myokináza – adenylátkináza. 

myokinesis, is, f. – [myo- + g. kinein pohybovať] myokinéza, svalová hybnosť, pohyblivosť. 

myoklónia – [myo- + g. klonos zráţka] krátkotrvajúce kŕčové svalové zášklby, kŕče svalov al. ich častí, 

často s malým pohybovým účinkom. M. postihujú jednotlivé svaly al. časti končatín a trupu. Mávajú 

rozličné formy, čo závisí od lokalizácie a stupňa iritácie jednotlivých štruktúr (striáta, talamu, 

mozočka). Vyskytujú sa aj na svaloch mimických, očných (nystagmus), mäkkého podnebia, hltana a 

hrtana. V taktom prípade ide o léziu striáta.  

Asociované m. palatofaryngeálneho, príp. i laryngeálneho a mimického svalstva na jednej strane sa 

pozorujú pri lézii homolaterálneho ncl. dentatus cerebelli al. kontraleterálneho ncl. olivarius. 

Pri súčasnej lézii striáta a mozgovej kôry vzniká →myoklonická epilepsia. Ojedinelé m. sa zjavujú aj 

u zdravých ľudí, napr. pri zaspávaní náhle zášklby končatín al. celého tela. 

myoklonická epilepsia – veľká skupina sy. s progresívnymi gen. podmienenými metabolic-kými 

poruchami, charakterizovaných epileptickými záchvatmi myoklonického charakteru; →myoklónia. 

Niekt. z nich majú charakter generalizovaných idiopatických záchvatov (→epilepsia). Patrí sem: 

progresívna m. e. v detstve a dospievaní, juvenilná froma →Gaucherovej choroby, 

ceroidlipofuscinózy (→lipofuscinózy), degeneratívna progresívna m. e. (→Unverrichtov-Lundborgov 

sy.) dyssynergia cerebellaris myoclonica (→Ramsayov-Huntov sy.), myoklonický sy. s červenou 

škvrnou na očnom pozadí, choroba javorového sirupu, homocystinúria, hereditárna orotická acidúria 

a hereditárna galaktozémia a raná myoklonická encefalopatia. 

Progresívne m. e. môţu byť kompletné a čiastočné. Ku kompletným m. e. patria: 1. juvenilná froma 

Gaucherovej choroby (→Gaucherova choroba); 2. juvenilná forma ceroidlipofuscinózy 

(→lipofuscinózy); 3. Laforova choroba (začína sa okolo 6. – 19. r. ţivota. Zákl. rytmus v EEG sa 

rýchlo rozpadá, niekedy za niekoľko mes. Veľmi časté sú epileptické prejavy a ma-jú vysokú 

fotosenzibilitu); 4. degeneratívna progresívna myoklonická epilepsia →Unverrich-tov-Lundborgov sy. 

(→syndrómy). 

Menej vyjadrené myoklónie zahrňujú tieto formy:  

Dyssynergia cerebellaris myoclonica (Ramsayov-Huntov sy.) – spinocerebelárny sy, s podob-

nými príznakmi ako Friedreichova ataxia a olivopontocerebelárna atrofia. Začiatok ochorenie je 

medzi 6. a 20. r. Niekedy sa okrem myoklónií zjavujú generalizované tonicko-klonické záchvaty. 

Časté je aj zníţenie intelektu.  

Myoklonický syndróm s červenou škvrnou na očnom pozadí – ide o sialidózu s izolovaným 

deficitom neuraminidázy, kt. sa prejavuje zhoršovaním zraku, cerebelárnym sy. al. myoklonickou 

epilepsiou. Podobá sa Friedreichovmu sy. ale na rozdiel od neho je tu amblyopia a na očnom 

pozadí čerešňovočervená škvrna a atrofia papily. 

Choroba javorového sirupu – angl. maple syrup disease, hereditárna porucha metabolizmu 

aminokyselín s vylučovaním leucínu, valínu a izoleucínu. Hlavným príznakom sú myoklonické 

záchvaty s intermitentne sa zjavujúcim opistonom. Postihuje deti v 1. týţd. ţivota. Príznaky 

progredujú aţ do decerebračnej rigidity a končia sa letálne do mes. veku 



Homocystinúria – porucha metabolizmu metionínu, kt. sa prejavuje mentálnou retardáciou, 

subluxáciou šošoviek, jemnými vlasmi, cyanózou, genu valgum, pes cavus a i. deformitami kostry, 

trombózami vrátane mozgových ciev a záchvatmi kŕčov. Dg. potvrdzuje nález homocystínu v krvi, 

moči a likvore. Pacienti končia letálne v adolescencii al. v strednom veku, väčinou na trombózu 

koronárnych, príp. cerebrálnych tepien al. ţíl. 

Hereditárna orotická acidúria a hereditárna galaktozémia – sú zriedkavé metabolické ochorenia 

s mentálnou retardáciou a epileptickými kŕčami. V th. sa osvedčuje vitamín B12 a kys. listová. 

Raná myoklonická encefalopatia – ťaţké metabolické ochorenie podobné glycínovej encefalopatii 

a D-glyceridovej acidémii, v niekt. prípadoch ide o propiónovú acidémiu. 

myoklonicko-astatická epilepsia raného veku – zahrňuje myoklonické, astatické, myoklo-nicko-

astatické záchvaty, absencie, status absencií, febrilný a afebrilný grand mal, tonické a fokálne 

záchvaty; →epilepsia. Častejšie postihuje chlapcov ako dievčatá, a to vo veku 1 – 5 r. Etiológia je 

neznáma, aţ 37 % detí vykazuje genetickú záťaţ e. Asi v 1/6 prípadov sú prí-tomné vývojová 

retardácia pred ochorením. Zdraví súrodenci majú skoro v polovici prípadov patol. EEG. 

Myoklonické záchvaty charakterizujú symetrické zášklby pliec a ramien, často s kývnutím hlavy, 

niekedy veľmi prudké. Generalizovaný myoklonus sa môţe spájať aţ s pádom na zem (,,drop 

attack“). Pri astatickom záchvate pacient padá náhle na zem bez akýchkoľvek iných príznakov, 

nielkedy ide len o pokles hlavy bez poklesnutia v kolenách. Myoklonicko-astatické záchvaty sú 

kombináciou obidvoch, často so záľklbmi v tvári. Absencie (bezvedomie) sa vyskytuje aţ v polovici 

prípadov.  

Status absencií sa prejaví kumuláciou ,,minor“ záchvatov. Klin. ide o apatický aţ stuporózny stav so 

zášklbmi v tvári a pleciach, niekedy kývaním hlavy a pádmi, a to v sériách a nepravi-delne. Dieťa 

nehovorí. Záchvaty trvajú hodiny aţ dni. V 2/3 prípadov sa zjavujú febrilné i afebrilné záchvaty grand 

mal, kt. prebiehajú vţdy len počas dňa.Tonické záchvaty prebiehajú v malígne sa rozvíjajúcich 

prípadoch, dostavujú sa len v noci, najmä medzi 4. a 6. h a viaţu sa na non-REM spánok. Ďalšou 

formou sú fokálne záchvaty, kt. sa zjavujú len zriedka al. v neskorých fázach prudko sa rozvíjajúcej 

choroby. 

Základný rytmus je veku primeraná ∂-aktivita. Počas záchvatu sa zjavujú bilaterálne syn-chrónne 

pravidelné i nepravidelné hroty 2 – 3 Hz al. komplex niekoškých hrotov a vlna al. niekoľko pomalých 

vĺn podstatne vyššej amplitúdy neţ je základný rytmus. Vysoká je fotosenzitivita. Nepriaznivým 

príznakom sú záchvaty grand mal a status absencií. Prognóza choroby je neistá, ťaţšie prípady 

vyúsťujú do demencie, moţná je však aj spontánna remisia. V th. sa osvedčujú valproáty. 

myoklonus – [myoclonus] prudká kontrakcia časti svalu, svalových skupín al. väčšej svalovej oblastí, 

zjavuje sa synchrónne al. asynchrónne v rozličných oblastiach. Môţe byť súčasťou chorobného 

procesu (napr. epileptický al. postanoxický m.; →myoklónia) al. ide o normálnu fyziol. odpoveď 

(napr. nočný m.). 

Akčný myoklonus – intenčný m. 

Baltický myoklonus – súčasť baltickej myoklonickej epilepsie; býva fotosenzitívny. 

Epileptický myoklonus – súčasť epileptickej aury al. záchvatu; →epilepsia. 

Esenciálny myoklonus – m. neznámej etiológie; môţe postihovať jednotlivé al. mnohopočetné 

svaly a môţe ho vyvolať podráţdenie al. pokus o vôľový pohyb. Niekt. prípady sú autzómovo 

dominantne dedičné. 

Intenčný myoklonus – akčný m., m., kt. vzniká následkom aktivácie vôľových svalov. 

Mnohonásobný myoklonus – paramyoclonus multiplex. 



Nočný myoklonus – nepatol. myoklonické zášklby končatín vznikajúce u zaspávajúcich al. spiacich 

osôb; u spiacich môţu prerušiť spánok. 

Podnebný myoklonus – syn. podnebný nystagmus, stav charakterizovaný rýchlym, rytmickým 

pohybom podnebia nahor a nadol, jednostranným al. obojstranným, často spojeným 

s ipsilaterálnymi synchrónnymi klonickými pohybmi svalov tváre, jazyka, hltana al. bránice. 

Reflexný myoklonus – m. následkom vonkajšieho podnetu. 

myokolpitída – [myocolpitis] zápal svalovej vrstvy pošvovej steny. 

myokóma – [myocomma] 1. myotóm al. svalový úsek, napr. pri rybách; 2. prihradka medzi dvoma 

priľahlými myotómami. 

myoktonín – [myo- + g. kteinein zabíjať] jedovatý alkaloid z prilbice Aconitum lycoctonum. 

myokulátor – [my- + l. oculus oko] očný prístroj na princípe ortoskopu, kt. umoţňuje splynutie a 

laterálne, vertikálne a rotačné pohyby; →myoskop. 

myokymia, ae, f. – [myo- + g. kýma vlna] myokýmia, svalové vlnenie, vlnivé pohyby svalstva viditeľné 

v podkoţí, fascikulácia, myoclonia fibrillaris multiplex. Charakterizujú ju sukcesívne a rýchle 

spontánne kontrakcie motorických jednotiek al. skupín svalových vláken, obyčajne susediacich 

skupín, spojené s chron. léziou nervu. Výboje vznikajú na periférnom konci regenerujúcich sa 

nervov a klin. sa prejavuje ako takmer kontinuálna undulácia povrchu tela nad postihnutým svalom. 

Je to benigná porucha. 

Myokýmia s benígnou novorodeneckou epilepsiou – je dominantne dedičná choroba podmie-

nená poruchou K
+
-kanála (KCNQ2); patol. gén sa nachádza na chromozóme 20q13.3. Opísala sa 

v jednej nem. rodine. Mutácia postihuje R207W. Klin. obraz charakterizujú kŕče, kt. sa manifestujú 

uţ u novorodencov, v detstve sa dostavujú myalgie, myokýmia, kt. sa zhoršuje sa s vekom, k 

vyvolávajúcim faktorom patrí horúčka, chlad, alkohol a gravidita. Postihuje najmä svalstvo trupu, 

končatín, nie však tváre. Na EMG sú spontánne výboje zoskupených potenciálov motorických 

jednotiek, repetitívne výboje vznikajú po nervovom podnete, aktivitu inhibuje blokáda nervosvalovej 

junkcie. V th. sa odporúča karbamazepín. 

Myolastan
®
 (Clin-Comar-Byla; Sanofi) – Tetrazepamum 50 mg v 1 tbl. relaxans kostrového svalstva; 

→tetrazepam. 

myolemma, tis, n. – [myo- + g. lemma kôra] myolema, pošva svalových válken, jemný bezštruktúrny 

obal na povrchu svalových vláken, sarkolema. 

myolipoma, atis, n. – [myo- + g. lipos tuk + -oma bujnenie] myolipóm, nezhubný tukový nádor vo 

svalovom tkanive. 

myologia, ae, f. – [myo- + g. logos náuka] myológia, náuka o svaloch, ich funkciách, chorobách a 

liečení. 

Myolysin
®
 – relaxans kostrového svalstva; →mefenezín. 

myolysis, is, f. – [myo- + g. lysis uvoľnenie] myolýza, degenerácia a deštrukcia svalového tkaniva. 

myóm – [myoma] nezhubný nádor zo svalového tkaniva, najmä hladkého (leiomyóm). Má, rovnako 

ako iné mezenchýmové nádory histioidný charakter. Môţe sa vyskytovať v orgánoch, ktorých stenu 

tvorí svalovina, napr. v maternici al. GIT. Na rozdiel od nádorov vazoformatívneho tkaniva majú 

vlastnú strómu, na rozdiel od nádorov spojiva a jeho derivátov je v nich podiel medzibunkovej hmoty 

veľmi nízky. Keď zapríčiňujú ťaţkosti (krvácanie, poruchu funkcie orgánu), dajú sa chirurgicky 

odstrániť. M. sa delia na →leiomyómy a →rabdomyómy.  

myoma, tis, n. – [myo- + -oma bujnenie] →myóm. 



Myoma conglomeratum – konglomerovaný myóm, nádorová hmota pozostávajúca z väčšieho 

počtu uzlov. 

Myoma destruens – deštruujúci myóm, zhubný nádor zo svalového tkaniva. 

Myoma gyratum – závitovito členený myóm. 

Myoma laevicellulare – myóm z hladkej svaloviny, leiomyóm. 

Myoma myoblasticum – myoblastický myóm, Abrikosovov, nezhubný nádor pôvodne odvodzovaný 

zo zárodočných buniek priečne pruhovaného svalu. 

Myoma phlebogenes – flebogénny myóm, leiomyóm ako derivát svaloviny ciev. 

Myoma previum – leiomyoma uteri.  

Myoma striocellulare – rhabdomyoma, myóm z priečne pruhovaného svalstva. 

 – intramurálny myóm maternice. 

Myoma uteri nascens – ,,rodiaci sa“ myóm maternice, nádor, kt. sa vyťahuje do dĺţky a môţe 

vystúpiť z cervikálneho kanála. 

Myoma uteri submucosum – submukózny, podsliznicový myóm, lokalizovaný pod endometriom 

a vykleňujúci sa do dutiny maternice. 

Myoma uteri subserosum – subserózny myóm, prominujúci na povrch maternice. 

myomagenesis, is, f. – [myoma + g. genesis vznik] myomogenéza, vznik al. vyvolanie myómu. 

myomalacia, ae, f. – [myo- + g. malakos mäkký] myomalácia, zmäknutie svalu, odumretie svalových 

vláken (napr. myokardu). 

myom(at)ectomia, ae, f. – [myoma + g. ektomé odstránenie] myomektómia, chir. odstránenie 

myómu. 

myomatosis, is, f. – [myo- + -omatosis bujnenie] myomatóza, mnohopočetný výskyt nádorov zo 

svalového tkaniva (v maternici). 

myomatosus, a, um – [myo- + -omatosis bujnenie] myomatózny, bohatý na myómy. Uterus 

myomatosus – maternica s početnými myómami. 

myomectomia, ae, f. – [myo- + -oma bujnenie + g. ektomé odstránenie, vybratie] myomektómia, chir. 

odstránenie myómu. 

Myomectomia abdominalis – celiomyomektómia, laparomyomektómia, myomektómia maternice 

brušným prístupom. 

Myomectomia uterina – fibroidektómia, fibrómektómia, chir. excízia myómu (leiomyómu) 

maternice. 

Myomectomia vaginalis – kolpomyomektómia, odstránenie myómu maternice pošvovým 

prístupom. 

myomelanosis, is, f. – [myo- + g. melanósis sčernanie] myomelanóza, čierne sfarbenie časti svalovej 

substancie. 

myomér – [myo- + g. meros časť] myotóm (2). 

myometer – prístroj na meranie svalovej kontrakcie. 

myometritis, itidis, f. – [myo- + g. métrá maternica + -itis zápal] myometritída, zápal svalo-viny 

maternice, myometria. 



 

myometrium, i, n. – [myo- + g. métrá maternica] svalovina maternice. 

myomohysterectomia, ae, f. – [myo- + -oma bujnenie + g. hysterá maternica + g. ektomé 

odstránenie, vybratie] myómohysterektómia, chir. odstránenie myomatóznej maternice. 

myomotilitas, atis, f. – [myo- + l. motilitas hybnosť] myomotilita, svalová hybnosť. 

myomotomia, ae, f. – [myo- + -oma bujnenie + g. tomé rez] myómotómia, chir. preťatie nádoru zo 

svalového tkaniva, myómu. 

myomotoricus, a, um – [myo- + l. movere hýbať] myomotorický, týkajúci sa svalových pohybov, 

svalovej hybnosti. 

myón – svalová jednotka. 

Myonal
®
 (Eisai) – relaxans kostrového svalstva; →eperizón. 

myonecrosis, is, f. – [myo- + g. nekros mŕtvy + -osis stav] myonekróza, odumretie svalo-vých vláken. 

myonémy – [myo- + g. néma niť] fibrilárne útvary v prvokoch, umoţňujúce sťahovanie bu-niek, napr. v 

stopkatých nálevníkoch vorticel sa vlákna stopky pomocou m. po podráţdení sťahujú. 

myoneuralgia, ae, f. – [myo- + g. neuron nerv + g. algos bolesť] myoneuralgia, mylagia, svalová 

bolestivosť. 

myoneuralis, e – [myo- + g. neuron nerv] myoneurálny, svalovonervový, týkajúci sa svalu a nervu. 

myoneurasthenia, ae, f. – [myo- + g. neuron nerv + g. astheniá slabosť] myoneurasténia, svalová 

slabosť, svalová únava spojená s neurasténiou. 

myoneuroiunctio, onis, f. – [myo- + g. neuron nerv + l. iunctio spojenie] myoneurojunkcia, 

nervosvalové spojenie, spoj medzi svalom a nervom. 

myoneuroma, tis, n. – [myo- + g. neuron nerv] myoneurón, zmiešaný nádor zo svalového 

a nervového tkaniva. 

myonóza – [myo- + g. nosos choroba] myopatia. 

myonýmia – [myo- + g. onoma meno] nomenklatúra svalov. 

myooedema, tis, n. – [myo- + g. oidéma opuch] myoedém, svalový opuch. 

myopachynsis, is, f. – [myo- + g. pachynsis zhrubnutie] myopanchynza, hypertrofia svalu. 

myopalmus, i, m. – [myo- + g. palmos zášklb] svalový zášklb. 

Myopan
®
 – relaxans kostrového svalstva; →mefenezín. 

myoparalysis, is, f. – [myo- + g. paralysis obrna] myoparalýza, ochrnutie, obrna svalstva. 

myoparesis, is, f. – [myo- + paresis] svalová slabosť. 

myopathia, ae, f. – [myo- + g. pathos choroba] →myopatie.  

Myopathia infraspinata – stav charakterizovaný náhlym začiatkom bolesti v pleci s bolestivosťou 

m. infraspinatus. 

myopathicus, a, um – [myo- + g. pathos choroba] myopatický, týkajúci sa ochorenia sval-stva.  

myopatia – [myopathia] nešpecifikovaná choroba →svalov. Z morfol. hľadiska sa rozozná-vajú 

dystrofické a štruktúrne m.  



Dystrofické myopatie (DM) môţu vzniknúť následkom poruchy svalovej proteosyntézy, príp. 

procesovania svalových proteínov. Klin. ich charakteri-zuje hypotónia, slabosť a atrofia svalov. Môţu 

byť vrodené al. získané. Vrodené DM sú podmienené prítomnosťou patol. génu. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I. Dominantne dedičné svalové dystrofie 
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Syndróm/choroba        Patol. gén/proteín 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1A. S dyzartriou   5q31 premyotilín 

   1A1. Emeryho Dreifussov sy.       1q21 pre lamín A/C 

   1A2. Facioskapulohumerál. typ       4q35 

   1A3. Myofibrilárny typ  

                   2q35 (AD al. AR) 

            -krystalínu 11q22 

   1A4. Myotonický typ        19q13 pre DMPK 

   1A5. Okulofaryngový typ       14q11 pre PABP2 

   1A6. Morbus Paget + myopatia         9p13 

   1A7. Choroba sferoidných teliesok 

1B           1q11 pre lamín  

1C infantilná         3p25 pre kaveolín-3  

1D           7q 

Dilatačná kardiomyopatia   6q23 

Kontraktúry členkov so ↑ CK  

Bethlemova choroba         21q22 + 2q37 pre kolagén COL6A 

Distálne myopatie       5q31 pre MPD2 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
II. Recesívne dedičné svalové dystrofie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2A         15q15 pre kalpaín-3 

2B Miyoshiho myopatia       2p12 pre dysferlín 

2C         13q12 pre -sarkoglykán 

2D         17q21 pre -sarkoglykán 

2E         4q12 pre -sarkoglykán 

2F         4q12 pre-sarkoglykán 

2G         17q11-12 pre teletonín 

2H         9q31-q33 pre TRIM32 

2I         19q13.3 pre FKRP 

2J         2q31 pre titín  

Merozínová myopatia       6q2 pokles obsahu al. absencia merozínu 

         19q13.3 mutácia génu pre merozín 

Kaveolínová myopatia       3p25 mutácia Gly
55

Ser 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
III. Svalové dystrofie viazané na chromozóm X 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Barthov sy.          Xp28 pre tafazíny 

• Beckerova choroba       Xp21 pre dystrofín  

• Duchennova choroba       Xp21 pre dystrofín 

• Emeryho-Dreifussov sy.       Xq28 pre emerín 

• McLeodova choroba        Xp21 pre XK 

• Vakuolárne svalové dystrofie  

 Danonova choroba       Xq24 pre LAMP-2 

 Nadmerná autofágia        Xq28 

 Mentálna retardácia + kardiomyopatia 

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

Štruktúrne myopatie charakterizujú špecifické histol. zmeny na svalových vláken. Patria sem:  



A. Nemalínové myopatie – m. podmienené mutáciami -aktín (1q42), nebulín (2q21), tro-

ponín (T1, 19q13), -tropomyozín 3 (TPM3, 1q21)), -tropomyozín (TPM2, 9p13), receptor 

ryanodínu RYR (19q13).  

B. Myotubularínové myopatie – m. podmienené poruchami génu pre myotubularín (AD dedičná m. 

s génom MYF6 na chromozóme 12q21 al. recesívne dedičná m. s génom na chromozóme Xq27). 

Podobná je m. zapríčinená poruchami génu pre proteín 2, kt. je príbuzný myotubula-rínu (CMT 4B); 

→sval.  

• Dystrofická m. s normálnym CNS (typ 1C) – je AR, alelická a LGMD2I, podmienená proteí-nom 

príbuzným fukutínu (fukutin-related protein, FKRP). Patol. gén je na chromozóme 19q13.3. 

Najvyššie hodnoty FKRP sú v kostrovom svalstve, myokarde a placente. Choroba sa manifestuje v 

prvých týţd. ţivota typicky svalovou slabosťou, neschopnosťou chôdze, hyper-trofiou svalov. 

Hodnoty CK sú veľmi vysoké. V bioptickej vzorke sa zisťujú dystrofické zmeny svalov. Mierne 

2- -dystro-glykánu.  

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

Ostatné štruktúrne myopatie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
     Choroba     Lokus 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Myopatie s tubulárnymi zhlukmi 

Barnesova myopatia 

Kongenitílne myopatie s neskorým začiatkom 

Myopatia + kardiomyopatia 

Dilatačná kardiomyopatia   6q23 

Cytoplazmatické telieska 

Dysplázia diafýz    19q13 pre TGFB1 

Dysplázia epifýz    20q13 pre COL9A3 

Facioskapulohumerálny sy. (FSHD)  4q35 

Sy. hered. myopatie s inklúz. telieskami (inclusion body myopathy, IBM) 

   IBM1 (AD) 

   IBM2 (AR)     9p12 pre GNE 

   IBM3     17p13 pre myozín (MyHC-IIa) 

   IBM + m. Paget, dominantá    9p13 

Skapuloperoneálny sy. 

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

• Myopatie s tubulárnymi zhlukmi – sa vyznačujúagregátmi membranóznych tubulov v cytoplazme, 

kt. sa farbia NADH-TR (modro), Gomoriho trichrómovým farbivom (červeno), nie však na SDH. 

Prevaţné zmeny sa týkajú vláken typu II. Tubuly s Ø 50 – 70 nm obsahujú kalsekvestrín, Ca
2+

-

ATPázu sarkoplazmatického retikula a proteíny tepelného šoku. Hodnoty CK v sére sú normálne al. 

zvýšené. 

• DM s respiračnou insuficienciou a hypertrofiou svalov (typ 1A a 1B) – patol. gén sa nachádza na 

chromozóme 1q42; dedičnosť je AR. Ťaţko postihnutá býva bránica, z čoho rezultuje respiračná 

insuficiencia, prítomná býva slabosť krčných svalov, proximálne svaly, najmä končatinové, menej 

tvárové sú postihnuté výraznejšie ako distálne. Poruchy chôdze vznikajú vo veku ~ 2 r. Svalová 

slabosť neprogreduje. Prítomná býva generalizovaná svalová hypertrofia, kontraktúry, rigidita 

členkov a chrbtice (v 50 %). Intelekt je neporušený. Hodnoty CK sú extrémne zvýšené (1700 – 

7600). MRI mozgu je v medziach normy. Vo svalových vláknach sú dystrofické zmeny, v niekt. aj 

zníţené mnoţst - 1D, ako aj merozínu. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Klinicko-patologická klasifikácia myopatií 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  1. Neurogénne myopatie    2. Poruchy nervosvalového prenosu (junkcie)  



  3. Kanalopatie a poruchy transportu iónov 

  4. Dystrofické myopatie 

  5. Rabdomyolýza/nekrotizujúce myopatie 

  6. Zápalové myopatie 

  7. Infekcie svalu 

  8. Kongenitálne myopatie 

  9. Mitochondriové myopatie 

10. Metabolické myopatie 

11. Myopatie následkom systémových chorôb 

12. Endokrinnné myopatie 

13. Toxické a liekové myopatie 

14. Ostatné 

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

1. Neurogénne myopatie  

    1.1. Neurogénne atrofie následkom lézie  

           periférnych nervov  

    1.2. Spinálne atrofie svalov  

    1.3. Iné 

2. Poruchy nervosvalovej junkcie (transmisie)  

    2.1. Neparaneoplastické neuromuskulárne  

           poruchy 

           • Myasthenia gravis  

    2.2. Paraneoplastické neuromuskulárne  

            poruchy 

           • Stiff-man syndrome 

           • Iné paraneoplastické neuromuskulárne  

             poruchy 

           • Myasthenia gravis 

3. Kanalopatie a poruchy transportu iónov 

    3.1. Dedičné 

           • Hyperkaliemická periodická paralýza  

             (Na
+
-kanál) 

           • Hypokaliemická periodická paralýza  

             (zriedkavá) (Ca
2+

-kanál, dihydropyri- 

               dínový receptor) 

           • Paramyotonia congenita (Na
+
-kanál)  

            – čistý typ, K
+
-senzitívny typ 

           • Myotonia congenita 

           • K
+
-senzitívny typ (AD, Na

+
-kanál) 

           • Beckerov generalizovaný typ (AR,  

              Cl
–
-kanál)  

            • Thomsenov typ (AD, Cl
–
-kanál)  

            • Schwartzov-Jampelov sy.  

            • Malígna hypertermia (ryanodínový  

                receptor)  

            • Myotonická dystrofia (proteínkináza  

           Na
+
-kanála)  

    3.2. Sporadic  

           • Lambertov-Eatonov myastenický sy.  

4. Dystrofické myopatie 

    4.1. Vrodené (novorodenecké) svalové  

            dystrofia  

       4.1.1. Vrodená svalová dystrofia – mero- 

                 zín-deficientný typ  

       4.1.2. Vrodená svalová dystrofia – mero- 

                  zín-pozit. typ  

                 Iné vrodené svalové dystrofie  

       4.1.3. Facioskapulohumeralna dystrofia  

                (Landouzy-Déjerine)  

       4.1.4. Fukuyamova vrodená dystrofia  

       4.1.5. Walkerov-Warbergov sy.  

       4.1.6. Santavuoriho choroba svalov– 

                 očí–mozgu  

       4.1.7. Marinescov-Sjögrenov sy.  

       4.1.8. Ullrichova vrodená svalová dystrofia  

    4. 2. Nevrodené (nenovorodenecké) svalové  

             dystrofie  

       4.2.1. Duchennova svalova dystrofia  

       4.2.2. Beckerova svalová dystrofia 

       4.2.3. Emeryho-Dreifussova svalová  

                  dystrofia 

       4.2.4. Facioskapulohumerálna dystrofia  

                  (Landouzy-Déjerine) a facio-skapu- 

                   lo-humerálne sy.  

       4.2.5. Dystrofia svalov panvopvého pletenca  

                  (limb-girdle muscular dystrophy,  

                   LGMD) 

       4.2.6. Distálne svalové dystrofie 

     • Neskorý adult. typ 1 (Welander) – AD  

     • Neskorý adult. typ 2 (Marksberry)– AD  

     • Včasný adultný typ 1 (Nonaka) – AR  

    • Včasný adultný typ 2 (Miyoshi) – AR 

    • Očná svalová dystrofia  

5. Rabdomyolýza/nekrotizujúca myopatia  

      →myoglobinúria 

    5. 1. Idiopatická rekurentná myoglobinúria  

    5. 2. Hypertemické stavy  

               • Malígna hypertermia  

               • Termický šok  

    5. 3. Neindukované liekmi/toxínmi  

             • Crush sy.  

             • Ischémia  

             • Teles. vyčerpanie a nadmerná námaha 

             • Subakút. nekrotizujúca karcinomatózna  

                myopatia 

             • Iné  

    5. 4. Indukované liekmi  

            • Vysoké dávky kortikoidov u kriticky cho- 

               rých pacientov  

            • Klofibrát, gemfibrozil  

            • Kys. -aminokaproová  

            • Lavostatín, pravastatín, simvastatín  

            • Mevakor (lovastatín)  

            • Zidovudín (AZT)  

            • Iné  



    5. 5. Intoxikácie  

            • Akút. alkoholická rabdomyolýza (akút.  

              alkoholická myopatia)  

            • Kokaín  

            • Otrava hubami (Amanita phalloides)  

            • Hadie jedy 

            • Hypervitaminóza E  

            • Organofosfáty  

            • Iné  

    5. 6. Metabolické poruchy  

            • Hypokaliémia  

            • Diabetická ketoacidóza  

            • Neketotické hyperglycemické/hyper- 

                osmolálne stavy  

            • Hypo-/hypernatriémia 

            • Hypofosfatémia  

            • Hypertyreóza  

            • Po topení sa  

            • Renálna tubulárna acidóza  

            • Pankratitída  

            • Crohnova choroba s elementár. diétou  

            • Iné 

    5.7. Infekcie 

           • Legionella  

           • Streptokoky  

           • Influenza A a B  

           • Iné infekcie 

    5.8. Predisponujúce faktory (kongenitálne  

            myopatie)  

           • Duchenneova svalová dystrofia  

           • Mitochondriové myopatie  

           • McArdleova choroba  

           • Iné  

6. Zápalové myopatie 

    6.1. Prim. zápalové myopatie (lézia vláken)  

           • Polymyozitída 

           • Dermatomyozitída  

           • Myozitída s inklúznymi telieskami 

           • Lokalizované loţiskové (fokálne) myo- 

               zitídy  

           • Myositis ossificans 

           • Myozitída asociovaná s choroba spojiva 

           • Sklerodermia  

           • Lupus erythematosus systemicus  

           • Reumatoidná artritída  

           • Zmiešaná choroba spojiva  

           • Eozinofilná polymyozitída  

           • Benígna akút. detská myozitída (myalgia  

                 cruris epidemica)  

    6. 2. Sek. zápal. myopatie (vlákna prim. nepo- 

             stihnuté) 

            • Non-granulomatous  

            • Infekcie  

            • Granulomatózne infekcie  

            • Vaskulitídy  

7. Infekcie svalov  

    7. 1. Vírusové infekcie  

    7.2. Baktériové infekcie  

    7.3. Hubové infekcie  

    7.4. Parazitické infekcie 

           • Trichinóza 

           • Cysticerkóza 

           • Toxoplazmóza  

           • Sarkosporidióza 

           • Mikrosporidióza  

8. Vrodené myopatie  

    8.1. Myotonická dystrofia, kongenitálny typ 

    8.2. Minimálne myopatické zmeny (nešpe- 

            cifické vrodené myopatie)  

    8.3. Choroba centrálnych jadier (central core  

            disease)  

    8.4. Mnohojadrová myopatia (minicore myo- 

            pathy)  

    8.5. Nemalínová myopatia  

    8.6. Vrodená myopatia s disproporciou typu  

             vláken  

    8.7. Myotubularínová myopatia (centronukleár- 

             na myopatia)  

    8.9. Svalová dystrofia z deficitu integrínu-7/1  

    8.10. Myopatia s zebrovitými telieskami  

    8.11. Myopatia s hyalínovými telieskami  

    8.12. Myopatia s telieskami tvaru odtlačkov  

              prstov (fingerprint body)  

    8.13. Myopatia s redukujúcimi telieskami  

    8.14. Myopatia s cytoplazmat. (sféroidnými)  

              telieskami  

    8.15. Sarkotubulárna myopatia  

    8.16. Trilaminárna myopatia  

    8.17. Špecifický typ 1 hypertrofie  

    8.18. Cylindrická špirálna myopatia  

    8.19. Myopatia s uniformnými vláknami typu 1  

    8.20. Vakuolárna myopatia viazaná na chromo-  

              zóm X s nadmernými autofágickými va- 

              kuolami  

    8.21. Vakuolárna myopatia viazaná na ch. X  

              s kardiomyopatiou a ment. retardáciou 

    8.22. Zmiešaná myopatia  

9. Mitochondriové myopatie  

10. Metabolické myopatie  

    10.1. Poruchy lipidového metabolizmu  

          • Deficit karnitínu  

          • Prim. deficit svalového karnitídu  

          • Deficit karniín-palmitoyl transferázy (PCT)  

    10.2. Lyzozómové tezaurizmózy  

  Myopatie z deficitu kyslej maltázy – gly-  

                kogenóza typu II, Pompeho choroba  



 Battenova choroba  

 Fabryho choroba  

 Fukozidóza  

 Manozidóza  

 Samdhoffova choroba  

    10.3. Neglykogén. nelyzozóm. tezaurizmóza 

 • Laforova choroba  

    10.4. Glykogenóza  

              • Typ III (deficit amylo-1,6-glukozidáza  

                 (Coriho choroba, Forbesova choroba) 

              • Typ IV (deficit amylo-1,4→1,6-transglu- 

                 kozidázy) 

             • Typ V (deficit myofosforylázy (McArd-  

                leova choroba)  

             • Typ VII (deficit fosfofruktokinázy (Tarui- 

                ho choroba)  

             • Typ VIII (d    

             • Typ IX (deficit fosfoglycerátkinázy)  

             • Typ X (deficit fosfogylcerátmutázy)  

             • Typ XI (deficit laktátdehydrogenázy)  

       10.5. Poruchy metabolizmu purínových nuk- 

                 leotidov 

    10.6. Iné 

 • Deficit myoadenylátdeaminázy (AMPD) 

11. Myopatie pri systémových chorobách  

    11.1. Polymyalgia rheumatica  

    11.2. Myopatie asociované s karcinomom  

             • Kachektická atrofia  

             • Myopatia pri chron. karcinomatóze  

             • Subakút. nekrotiz. karcinomat. myopatia  

             • Dermatomyozitída asoc. s karcinómom  

12. Myopatia následkom endokrinopatií  

    12.1. Hyper- and hypotyreodizmus  

    12.2. Choroby prištítnych ţliaz 

    12.3. Choroby hypofýzy  

    12.4. Cushingov sy. 

    12.5. Karcinoidová myopatia  

13. Toxické myopatie a myopatie induk. liekmi  

    13.1. Steroidová myopatia, akút. a chron.  

    13.2. Chron. alkoholická myopatia  

    13.3. Vakuolárna myopatia asoc. s kolchicínom  

14. Ostatné  

    14.1. Trauma  

    14.2. Ischémia  

    14.3. Myopatia JIS (steroidová myopatia)  

    14.4. Myositis ossificans  

    14.5. Fam. kardioneuromyopatia s hyalínovými  

             a nemalínovými masami  

    14.6. Kongenitálna myopatia s nadbytkom ten- 

             kých myofilamentov  

    14.7. Myopatia asociovaná s infekciou  

            • HIV myopatie  

            • Schistosomiáza 

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

• Myopatia s centrálnymi jadramia ,,paličkami“ s malígnou hypertermiou je podmienená mu-táciou 

génu pre ryanodínový receptorY4796C s postihnutím domény tvoriacej C-terminálny kanál. Proteín 

RYR je tetramér s Mr 560 000 spojený s ďalšími proteínmi. Opísala sa vo franc. rodine. Manifestuje 

sa u detí neprogredujúcou slabosťou, hypotóniou, oneskorením chôdze (2,5-r.), kontraktúrami 

členkov. Hodnoty CK sú normálne, svalová biopsia vykazuje centronukleárne lézie, paličky (,,rods“) 

okolo jadier. Test kontraktúry in vitro je pozit.  

• Myopatie s cytoplazmatickými telieskami – charakterizujú telieska obsahujúce aktín vo sva-lových 

vláknach typu I, ultraštruktúrne tenké vlákna a denzným materiál súvisiaci s diskami Z. Prejavujú sa 

postihnutím svalstva panvového pletenca, proximálnych svalov s respiračnou insuficienciou 

(dominantný typ 1 podmienený mutáciou lokusu 2q24-q31 a AD typ 2 podmienený mutáciou lokusu 

2q21) al. distálnych svalov s kardiomyopatiou. 

Z patogenetického hľadiska moţno m. rozdeliť na: A. neurogénne; B. neuromuskulárne; C. primárne 

myopatie 

A. Neurogénne myopatie 

■ Amyotrofická laterálna skleróza – ALS, je nervová choroba charakterizovaná progresívnou 

degeneráciou motoneurónov miechy a mozgu, kt. vyúsťuje do obrny a exitu. Familiárne prípady ALS 

sú podmienené patol. génom na chromozóme 21, väčšinou génom pre enzým superoxiddismutázy 

(SOD1), kt. je dôleţitý pri odstraňovaní superoxidových radikálov z buniek. Klin. obraz ALS môţu 

vyvolať viaceré mutácie. V th. ALS sa osvedčujú antioxidan-ciá, vzhľadom na nejasnú molekulovú 

genetiku choroby je však th. málo účinná.  



■ Spinálna atrofia svalov – je charaketrizovaná zánikom miechových motoneurónov s obr-nou 

svalov. Ide o genet. podmienené nervosvalové choroby, najčastejšia príčina gen. podmienenej 

úmrtnosti v detstve. Vek manifestácie kolíše od detstva (typ I, kt. zapríčiňuje včasný exitus 

následkom respiračnej insuficiencie) k miernejšej juvenilnej forme (typ, spojený so skráteným 

preţitím) a neschopnosti chôdze (typ II a III). Expresia choroby vyţaduje mutáciu obidvoch alel génu 

preţívania motoneurónov (survival motor neuron gene, SMN1) na chromozóme 5. Ide teda o 

autozómovo recesívne dedičnú chorobu, podmienené deléciou vnútri SMN1 (typ I) al. jehio 

náhradou identickým génom SMN2 (typ II), lokalizo-vaným tieţ na chromozóme 5. Proteín kódovaný 

SMN1 a SMN2 je dôleţitý pre tvorbu mRNA a je exprimovaný po celom tele, najmä však v 

miechových motoneurónoch. Predpo-kladá sa vyuţitie tohto proteínu v dg. spinálnej atrofie svalov a 

génu SMN1 v jej th.  

■ Charcotov-Marieho-Toothov sy. – CMT, je hereditárna motorická a senzorická neuropa-tia 

(HMSN), peroneová svalová atrofia, je jednou z najčastjších vrodených neurol. porúch, kt. sa 

vyskytujú ~ v 1 z 2500 ľudí. Opísali ju r. 1868. Zahrňuje skupinu periférnych neuropatií; 

→Charcotov-Marieho-Toothov sy. (→syndrómy). 

B. Poruchy nervosvalovej junkcie 

■ Kongenitálne formy – sú heterogénnou skupinou chorôb charakterizovaných vrodenou poruchou 

nervosvalového prenosu na nervosvalovom spojení. Patria sem presynaptické, synaptické a 

postsynaptické poruchy (nie sú autoimunitného pôvodu). Väčšinu z nich podmieňujú mutácie 

podjednotiek nikotínového acetylcholínového receptora na postsynaptickom povrchu junkcie. 

Podmieňuje ich aj mutácia podjednotky a prekurzora génu pre acetycholínový receptor (chrna1) na 

lokuse 2q24–q32. Táto podjednotka je zodpovedná za väzbu protilátok pri myasthenia gravis a 

následnú poruchu pomalého kanála (angl. slow-channel congenital myasthenic syndrome, skr. 

sccms). Ide o AD dedičnú formu kongenitálnej myasthenia gravis. Charakterizuje ho sporadická 

svalová slabosť a unaviteľnosť, najmä svalov inervovaných hla-vovými nervami; typicky sa zlepšuje 

po aplikácii inhibítorov cholínesterázy.  

Deficit AChE môţe vzniknúť následkom: 1. presynaptickej poruchy: familiárna infantilná porucha 

resyntézy ACh al. jeho obaľovania (packaging) a deficit synaptických vezikúl so zníţeným 

kvantálnym výdajom ACh; 2. synaptické poruchy: deficit acetylcholinesterázy (AChE) na koncovej 

platničke; 3. postsynaptickej poruchy: abnormality kinetiky al. pokles počtu AChR na 

nervovosvalovej junkcii, sy. pomalého AChR kanála následkom oneskoreného uzáveru kanála, 

opakovaného otvárania kanála al. krátkeho času otvárania kanála, poruchy podjednotky e, 

abnormality kinetiky AChR a normálnych nervovosvalových junkcií, zvýšené vedenie a rýchly uzáver 

AChR, zníţená afinita k ACh, sy. rýchleho kanála, abormality kinetiky AChR a zvýšený počet NSJ, 

sy. pomalého AChR kanála: bL262M, zníţený počet AChR na NSJ bez porúch kinetiky. 

Presynaptické poruchy zahŕňajú: 

■ Familiárna infantilná forma myasthenia gravis – je AR porucha podmienená patol. génom na 

chromozóme 17p pre synaptobrevín 2. Manifestuje sa pri narodení al. v ranom detstve slabosťou, 

fluktuujúcou ptózou, respiračnou insuficienciou. S vekom sa zlepšuje. Príznaky myopatie nebývajú, 

šľachové reflexy sú normálne. V th. sa uplatňujú inhibítory AChE a 3,4-diaminopyridín. Elektrofyziol. 

vyšetrenie poskytuje obraz dekrementu pri stimulácii 2 aţ 3 Hz len v slabých svaloch po cvičení. 

Stimul vyvoláva jediný CMAP. Nízky je kvantálny obsah potenciálu koncovej platničky (end-plate 

potential, EPP). Ide o presynaptickú poruchu s ma-lými synaptickými vezikulami následkom zníţenej 

resyntézy aACh al. jeho obaľovanie (re-packaging). 

■ Deficit synaptických vezikúl a znížený kvantálny výdaj – je kongenitálna porucha, kt. sa 

manifestuje pri narodení slabosťou bulbárnych a končatinách svalov. Th. spočíva v aplikácii 



inhibítorov AChE. Elektrozyfiol. vyšetrenie poskytuje obraz dekrementu pri RNS, zníţením EPP 

kvantového výdaja. Ide o presynaptickú poruchu so zníţením synaptických vezikúl. 

K synaptickým poruchám patria: 

Deficit AChE na koncovej platničke – je kongenitálne a familiárna, AR porucha, kt. sa manifestuje od 

narodenia do 2 r. po narodení slabosťou extraokulárných, tvárových a proximálnych trupových 

svalov. Reakcia zreníc na osvit je lenivá, prítomná býva skolióza, šľachové reflexy sú zníţené. 

Nereaguje na inhibítory AChE. Ide o synaptickú stratu AChE pri malých presynaptických 

termináloch. Elektrofyziol. sa zisťuje dekrement vo všetkých svaloch, kt. sa neupravuje po aplikácii 

androfónia. Prítomná je opakovaná odpoveď na jediný podnet. Mor-fol. zmeny charakterizuje deficit 

AChe na nervovosvalovej junkcii, malé zakončenia moto-rických nervov. Na niekt. nervovosvalových 

sú zjednodušené postsynaptické záhyby.  

K ďalším poruchám patrí: benígna kongenitálna myasthenia gravis a malformácie tváre, iné 

kongenitálne myasténie, kongenitálna myasthenia gravis podobná LEMS, familiárna imunitná forma, 

familiárna myasthenia gravis panvového pletenca. 

■ Sy. s pomalým kanálom AChR – je AD porucha podmienená mutáciami podjednotky  a 

AChR, väčšina sa týka podjednotiek iónovej transmembránovej domény (M2) AChR. Ide o pomalé 

zatváranie iónového kanála AChR a abnormálne opätovné otváranie AChR. Na nervosvalovej 

junkcii je zníţený počet a menšia hustota AChR. Zvýšená je väzbová afinita agonistov na AChR. 

Počas obsadenia AChR acetylcholínom je väčšie otváranie kanála. Mutantný AChR má zníţenú 

desenzibilizáciu acetylcholínom, slabosť a unaviteľnosť. Pomalé zatváranie kanála umoţňuje 

mnohopočetné znova otváranie počas aktivačnej epizódy.  

■   – podmieňujú AD dedičnú formu. Väčšina pacientov sú heterozygoti, 

pacient má jednu nulovú a jednu missense mutáciu. Prítomné sú zmeny AChR (abnormálny čas 

otvárania, interakcie ACh-AChR). Zníţená je expresia AChR (zníţený počet postsynaptických 

AChR, vzostupná regulácia (up-regulácia) podjednotky 

Manifestuje sa pri narodení celkovou slabosťou. Elektrofyziol. sa zisťuje dekrement pri RNS. Morfol. 

ide o normálnu postsynaptické záhyby (folding), na koncových platničkách sú mnohopočetné malé 

oblasti.  

■ Deficit AChR s krátkym časom otvárania kanála – podmieňuje AR dedičná choroba, kt. častejšie 

postihuje muţov ako ţeny. Manifestuje sa < 2. r. ţivota slabosťou extraokulárnych, tvárových svalov 

al. generalizovanou slabosťou. Priebeh je benígny, slabosť pretrváva do dospelosti.Reaguje na 

inhibítory AChE. Elektrofyziol. vyšetrenie poskytuje obraz dekrementu v tvárových svaloch bez 

fenoménu vyčerpania, skrátený čas otvárania kanála AChR. V svale je zníţený počet AChR 

postsynapticky a NSJ sú predĺţené. 

■ Abnormálne interakcie Ach–AChR – sy. nízkoafinitného rýchleho kanála, je AR dedičná porucha 

podmienená bodovou mutáciou podjednotky epislón AChR P121L; G-8R (signálny peptid); S143L 

(miesto glykácie). Mutácia P121l vyvoláva abnormálnu funkciu AChR, zníţenú afinitu AChR pre 

ACh, najmä v otvorenom a desenzibilizovanom stave AChR. Zmenšená je rýchlosť a čas otvárania 

kanála AChR. Ide o kongenitálnu generalizovanú slabosť s postsynaptickou poruchou AChR, 

dekrementom na RNS a normálnou anatómiou NSJ. Stav reaguje na inhibítory AChE a 3,4-

diaminopyridín.  

■ Kongenitálne zvýšená vodivosť a rýchle zatváranie AChR – prejavuje sa slabosťou očných, 

krčných končatinových svalov. Ide o postsynaptickú poruchy kinetiky kanálov AChR. Po cvičení sa 

zisťuje dekrement v ručných svaloch. Odpoveď na inhibítory AChE je slabá.  

■ Familiárna myasténia svalov panvového pletenca – AR dedičná al. sporadická porucha, kt. sa 

manifestuje v puberte symetrickou slabosťou a únavnosťou svalov panvového pletenca. 



Extraokulárne svaly sú normálne. Odpovedá na inhibítory AChE. RNS je dekrement. Histol. sa 

zisťujú agregáty tubulov. 

■ Ďalšie kongenitálne sy. zahrňujú znížený počet AChR 
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insG, afunkčný kanál. Pri iných 

,,frameshifting“ (nezrelého) na NSJ je 

pp. kompenzačná. Zníţený počet AChR na nervosvalovej junkcii a sek. synaptických štrbín 

zapríčiňuje presynaptickú poruchu syntézy, mobilizácie a uskladňovania ACh. Je to kongenitálny sy. 

podobný LEMS.  

Autoimunitné formy →myasthenia gravis pseudoparalytica.  

M. s. môţe vyvolať aj →Lambertov-Eatonov myastenický sy. (→syndrómy), familiárna infantilná 

forma myasthenia gravis podmienená patol. génom na chromozóme 17p pre synaptobrevín 2, deficit 

synaptických vezikúl a zníţený kvantálny výdaj, deficit acetylcholínesterázy na koncovej platničke, 

sy. s pomalým kanálom AChR, mutácie podjednotky epsilón AChR, deficit AChR s krátkym časom 

otvárania kanála, abnormálne interakcie ACh-AChR, kongenitálne zvýšená vodivosť a rýchle 

zatváranie AChR, familiárna myasténia svalov panvového pletenca a i. 

Kanalopatie a poruchy transportu iónov →kanalopatie. 

C. Primárne myopatie 

■ Dystrofické myopatie (DM) – sú vrodené m., kt. sa podľa typu dedičnosti dajú rozdeliťa na AD, 

AR a viazané na chromozóm X. 

– Vrodená svalová dystrofia – merozín-deficientný typ je AR dedičná choroba podmienená mutáciou 

génu pre merozín (reťazec a2 laminínu); patol. gén sa nachádza na chromozóme 6q22. Laminín 2 

je heterotrimérický glykoproteín.  Pozostáva  z  ľahkého reťazca s Mr 200 000 (2 a 2) a ťaţkého 2-

reťazca s Mr 400 000, kt. sa posttranslačne  štiepi  na podjednotku  s  Mr  300 000  a 80 000, 

navzájom viazané disulfidovými väzbami. Globulárna doména sa pripája na -dystroglykán v 

bazálnej membráne, svale, koţi, CNS a Schwannových bunkách periférnych nervov.  

Dystrofia svalov s deficitom merozínu vo svale, mentálnou retardáciou a cystami mozočka je AR 

dedičná porucha, kt. sa manifestuje od narodenie do 3 . mes. veku Prejavuje sa hypomobilitou a 

hyopaktivitou, hypotóniou, svalovou slabosťou. Postihuje svalstvo difúzne, najmä svalstvo krku a 

tváre. Dieťa nevie stáť, chodiť ani sedieť. Svalstvo je atrofované, svalstvo predkolelení 

hypertrofované, prítomné bývajú kontraktúry kolenových, členkových, lakťových a chrbticových 

svalov. Prítomná je skolióza, mikrocefália, psychomotorická retardácia a oneskorený vývoj reči. 

Hodnoty CK sú zvýšené (4000 – 7000). Vedenie nervových vzruchov je normálne. Na EMG sú 

myopatické zmeny. V mozočku sú cysty, hypoplázia vermis a abnormality bielej hmoty. Mozgová 

kôra je nezmenená. V bioptických vzorkách sa zisťuje variabilita svalových vláken, zmnoţenie 

väziva, mierna degenerácia al. regenerácia. Hodnoty 2-laminínu sú mierne zníţené, 5-laminínu 

zvýšené. 

Neprítomnosť 2-laminínu sa spája so symetricky distribuovanou ťaţkou slabosťou, atrofiou a 

hypotóniou, postihujúcou viac proximálne ako distálne svaly, ako aj tvár. Pri ťaţkej forme je trvalá 

neschopnosť chôdze, pri ľahšej forme sú prítomné kontraktúry od 2. – 3. r., stuhnutosť členkov, pri 

ťaţšej forme kontraktúry mnohopočetných kĺbov (bedrových, koleno-vých, členkových, lakťových, 

extenzorov šije). S vekom sa stav zhoršuje. Intelekt býva normálny. U niekt. pacientov sú poruchy 

percepcie, motoriky, v 20 % kŕče, demyelinizácia. Exitus nastáva v priebehu 15 aţ 20 r. následkom 

respiračnej insuficiencie. Hodnoty CK v sére bývajú mierne zvýšené. Pri vyšetrení MRI sa zisťujú 

zmeny bielej hmoty (zvýšené signály na T2), nález v kôre normálny. Pri histochemicky zistenom 

deficite merozínu (laminínu 2) sa zisťujú mutácie génu. Pri biopsii svalu sa nájdu prejavy myopatie, 



lemované (,,rimmed“) vakuoly a myozitídy, zníţený obsah podjednotiek s Mr 300 000, kt. koreluje s 

deficitom reťazca 2 laminínu. 

– Myopatia s abnormálnym merozínom neviazaná na gén pre merozín 6q22. Vyznačuje sa 

normálnymi vizuálnymi evokovanými potenciálmi. V detstve sa pozoruje variabilita veľkosti vláken so 

zmnoţením väziva endomýzia. U novorodencov sa môţu vyskytnúť ,,predystrofické“ zmeny s 

mierne degenerovanými a renenerujúcimi sa vláknami, niekedy príznaky zápalu. V ľahších 

prípadoch s čiastočným chýbaním merozínu je prítomná dystrofia s variabilitou veľkosti vláken a 

zmnoţením väziva endomýzia. Vnútorné jadrá bývajú zväčšené, miestami deštruované, zmraštené 

a hyperkontrahované a praslenovité vlákna. Choroba sa manifestuje u detí do 12. r. veku 

symetrickou slabosťou proximálnych i distálnych svalov. Môţe sa vyskytnúť hypertrofia lýtok. 

Priebeh býva progresívny, môţe sa vyvinúť leukoencefalopatia. V bioptických vzorkách sa zisťujú 

prejavy myopatie, lemované (,,rimmed“) vakuoly, príp. zápalu, zníţený obsah laminínu 2 (strata N-

terminálnych 300 kD).  

– Hypermyelinizačná neuropatia s mentálnou retardáciou a epilepsiou – začína sa v detstve 

oneskorením vývoja, slabosťou distálnych svalov rúk a nôh, miernou mentálnou retardáciou, 

refraktérnou epilepsiou: absenciami ± myoklóniami mihalníc, tonickými a komplexnými parciálnymi 

kŕčmi. Šľachové reflexy chýbajú. Atrofie svalov ani konktraktúry kĺbov nie sú prítomné. Sérová 

aktivita CK je zvýšená. Rýchlosť vedenia vzruchov je zníţená, na MRI sú difúzne zmeny v bielej 

hmote, pri biopsii svalu sa zisťujú prejavy myopatie neurogénneho charakteru, mierne zníţenie 

obsahu laminínu 2. Biopsia nervu vykazuje chýbanie laminínu 2, ,,globulárnu“ hypermyelinizáciu v 

paranodálnych oblastiach a miernu stratu myelinizova-ných axónov. 

– Kongenitálna svalová dystrofia (KDS) s normálnym merozínom (,,čistá“ forma kongenitálnej 

dystrofie) – zahrňuje recesívne dedičné choroby, ako je KDS s rigidnou chrbticou, KDS 

s respiračnou insuficienciou a hypertrofiou svalov (CMD1B; MDC1B), Ullrichov sy. (postihnutie 

kolagénu 6A2) a KDS s hypertrofiou svalov. Klin. obraz charakterizuje mierna a stredne slabosť, 

stacionárny priebeh, mierna pracovná neschopnosť, kontraktúry, normálny intelekt, rigidná chrbtica, 

normálne aţ mierne zvýšené hodnoty CK v sére, normálny obraz MRI mozgu. Histol. sa u niekt. 

pacientov dá dokázať chýbanie aktivínu 3 vo svale. Porucha génu pre aktinín sa nezistila. 

– Vrodená svalová dystrofia – merozín-pozit. typ  

– Facioskapulohumerálna dystriofia, FSHD, Landouzyho-Déjerineova dystrofia, je AD choroba, kt. je 

podmienená deléciou 3.3 kb tandémových repetícií na subtelomerickom chromozóme 4 (4q35); 

niekt. prípady nie sú viazané na chromozóm 4q35. Opísali sa aj AR a sporadické prípady. FSHD 

postihuje prevaţne svaly plecového pletenca a svaly tváre. Môţe sa prejaviť ako klin. triáda slabosť 

facioskapulohumerálnych svalov, strata sluchu a vaskulopatia sietnice. Subklin. prípady sa dajú dg. 

len dôkladným vyšetrením. Ťaţšie prípady sú odkázané na vozík. Väčšinou však ide o mierne 

prípady a pomalú progresiu. Slabopsť tvárových svalov môţe predchádzať slabosti 

skapulohumerálnych svalov a závaţnosť v rodokmeni kolíše. Môţu byť postihnuté aj svaly 

panvového pletenca. Strata sluchu sa týka vysokých tónov. Srdce postihnuté nebýva. Aktivita CK v 

sére býva zvýšená aţ 5-násobne.  

– Fukuyamov syndróm (Fukuyama congenital muscular dystrophy, FCMD) je multisystémová 

porucha, kt. postihuje svaly, oči a mozog. Prenáša sa AR spôsobom, FCMD gén sa nachádza na 

chromozóme 9q31; postihnutý proteín sa nazýva fukutín. Klin. obraz FCMD charakterizuje infantilná 

hypotónia s ťaţkou mentánou retardáciou, štruktúrnymi abnormalitami mozgu a často s febrilnými al. 

afebrilnými kŕčmi. Takmer výlučne postihuje Japoncov. Postihnuté sú svaly tváre a končatín, 

prítomné bývajú kontraktúry kĺbov. Svalová biopsia vykazuje dystrofické zmeny. 

Migrácia neurónov je kľúčovým procesom vo vývoji mozgovej kôry. Pošas laminácie neokortexu 

nové skupiny neurónov proliferujú v subventrikulárnej zóne a migrujú pozdĺţ špecializovaných 



radiálnych gliových vláken, aby zaujali svoju konečnú destináciu smerom zvnútra navonok. Vyše 25 

porúch migrácie neurónov zapríčiňuje u ľudí smrť al. nesprávne umiestenie neurónov. V prípade 

lizencefálie (,cobblestone neocortex“) postmitotické neuróny neodpovedajú na ich stop signály, 

prekračujú neokortex, glia limitans a invadujú do subarachnoidálneho priestoru. Výsledká kôra je 

potom chaoticky štruktúrovaná, má nepravidelný lisencefalický povrch. ,,Dlaţdicovité“ (cobblestone) 

lizencefálie sa často spájajú s ďalšími poruchami, ako sú malformácie očí, kongenitálne svalové 

dystrofie, Fukuyamova kongenitálna svalová dystrofia, Walkerov-Warburgov sy., Santavuoriho 

choroba očí a svalov.  

– Walkerov-Warbergov syndróm – ťaţká lisencefalia podmieňuje homozygotná nonsense mutácia 

génu pre fukutín. 

– Santavuoriho choroba svalov-očí-mozgu – lisencefália, podmienená mutáciou génu pre 1,2-N-

acetylglukozaminyltransferázu.  

– Marinescov-Sjögrenov-(Garlandov) syndróm – [Marinescu, Georges, 1863 – 1938, bukurešťský 

neurológ; Sjögren, Karl Gustav Torsten, súčasný štokholmský psychiater] Garlandov-Moorhouseho 

sy., periférna neurogénna amyotrofia, evolučná bilaterálna kongenitálna katarakta s opacitami v 

šošovke, spočiatku v zadnej kôre. Prítomná býva oligofrénia, spinocerebelolentálna ataxia a trofické 

poruchy so skyfoskoliózou a deformitami končatín, nystagmus, strabizmus, hypertenzia, dyzartria, 

abnormality chrupu, lomivé tenké vlasy, retardácia rastu, hypogonadotropný hypogonadizmus a 

progresívna svalová slabosť a atrofia. Postihuje obidve pohlavia, manifestuje sa v období, keď dieťa 

začína chodiť. Dedičnosť je AR. Prvý ju opísal Marinescu (1931) a Sjögren (1935). 

– Ullrichova vrodená svalová dystrofia – UCMD, forma merozínpozit. kongenitálnej svalovej 

dystrofie, kt. charakterizujú proximálne kontraktúry, distálna laxita, rigidita chrbtice a respiračné 

komplikácie. Vo vzorke svalu a koţe získanej biopsiou sa zisťuje deficit kolagénu VI s recesívnymi 

mutáciami génu pre kolagén 6A2.  

Nevrodené (nenovorodenecké) svalové dystrofie zahrňujú: 

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

 ■ Duchennova svalova dystrofia  

 ■ Beckerova svalová dystrofia 

 ■ Emeryho-Dreifussova svalová dystrofia 

 ■ Facioskapulohumerálna dystrofia (Landouzy-Déjerine) a facio-skapulo-humerálne sy.  

 ■ Dystrofia svalov panvového pletenca (limb-girdle muscular dystrophy, LGMD) 

 ■ Distálne svalové dystrofie 

           Neskorý adultný typ 1 (Welander) – autozómovo dominantý  

  Neskorý adultný typ 2 (Marksberry) – autozómovo dominantný  

  Včasný adultný typ 1 (Nonaka) – autozómovo recesívny  

 Včasný adultný typ 2 (Miyoshi) – autozómovo recesívny 

 Očná svalová dystrofia  

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

– Emeryho Dreifussova DM 2 a 3 – (EDMD2/EDMD3, môţe byť AD (gén pre lamín A/C na 

chromozóme 1q21, EDMD2) a AR dedičná (EDMD3) choroba. Charakterizujú ju včasné kontraktúry 

lakťov a Achillovej šľachy, pomaly progredujúcou atrofiou a slabosťou svalov a kardiomyopatiou s 

poruchami prevodu. Existujú aj forma viazaná na chromozóm X pre emerín (Xq28). 

– Centronukleárna choroba s malígnou hypertermiou – AR al. AD dedičná porucha ryano-dínového 

receptora (RYR), kt. podmieňuje patol. gén na chromozóme 19q13.1; známych je 22 mutácií. 

Väčšina postihnutých rodín má mutácie génu pre RYR. Niekt. bodové mutácie vyvolávajú len 

malígnu hypertermiu. 



Beţnou mutáciou je Arg
614

Cys (4 – 9 %), kt. vyvoláva aj malígnu hypertermiu ošípaných. Vyšší prah 

a menšie kontraktúry má mutácia Gly
2433

Arg (4 – 7%), Gly
341

Arg: 5 – 6 %), zistili sa v brit. a írskych 

rodinách. Pri mutácii Arg
2454

Cys je zníţený prah spúšťačov (trigger thresholds). K ďalším mutáciám 

patria: Gly248Arg; Arg
552

Trp; Arg
614

Leu; Val
2168

Met; Thr
2206

Met. 

Centronukleárna myopatia s malígnou hypertermiou sa spája s mutáciou: Arg
163

Cys; Ile
403

Met; 

Tyr
522

Ser; Arg
2434

His; Arg
2454

His. Ťaţký a penetrujúci fenotyp je: Ile
4898

Thr, kt. sa opísal v mexických 

rodokmeňoch. Postihnutá je C-terminálna transmembránová/luminálna oblasť. Iónové kanály sa 

stávajú priepustné a aktivujú sa koncentráciou iónov Ca
2+

 4-krát niţšou ako normálne. 

Centronukleárna chorobou s ,,paličkami“ a malígnou hypertermiou je podmienená mutáciou génu 

pre RYR Y4796C, najmä segment génu 6400 – 6700. Associované proteíny sú: dihydropteridínový 

receptor, proteín viaţuci FK506, kalmodulín, triadín, kalsekvestrín.  

Vápnikové kanály kostrového svalstva umoţňujú výtok Ca
2+

 z priesvitu sarkoplazmatického retikula 

do sarkoplazmy. 20 % C-terminálneho konca molekuly tvorí transmembránový Ca
2+

-kanál. N-

terminálny koniec obsahuje väčšinu väzbových miest pre ligandy. Štruktúrne zmeny charakterizujú 

podocytové mostíkové štrbiny (foot structure bridges gap) medzi sarkoplazmatickým retikulom a T-

tubulami v kostrovom svalstve.  

Postihnutý je excitačno-kontrakčný proces. Mutácie ovplyvňujú funkciu proteínu RYR a podmieňujú 

zvýšenú citlivosť mutovaného proteínu RYR na agonistov kofeínu a halotánu. Zvýšené sú pokojové 

hodnoty Ca
2+

 v sakroplazme, zníţené zásoby Ca
2+

 v endoplazmatickom retikule a vymeniteľné 

zásoby Ca
2+

.  

Účasť iónov Ca
2+

 na patogenéze svalovej 

dystrofie. Deficit izoformy Dp427 proteínu 

membránového cytoskeletu dystrofínu má za 

následok drastický pokles proteínov 

asociovaných s dystrofínom (dystrophin 

associated proteins, DAP). Strata spojenia 

medzi zloţkou extracelulárnym matrixom 

laminínom a aktínom membránového skeletu, 

kt. zabezpečuje komplex dystrofín-

glykoproteín, porušuje štruktúrnu integritu 

svalovej plazmolemy. Následkom toho 

membrány svaly s deficitom dystrofínu 

podliehajú častejšie ruptúra vyvolaným 

námahou ako normálne vlákna. Prechodné 

mikroruptúry umoţňujú inzerciu proteolyticky 

aktivovaných únikových vápnikových kanálov 

okolo oblasti s ruptúrami počas prirodzenej 

opravy bunkovej membrány, a tým hromadenie iónov Ca
2+

 pod sarkolemou. Zmnoţenie Ca
2+

 zapríčiňuje 

aktiváciu Ca
2+

-dependentných proteáz, ďalšiu aktiváciu kanála a degradáciu proteínov. Zníţená expresia 

rôznych luminálnych proteínov podobných kalsekvestrínu (calvestrin-like proteins, CLP) a pokles schopnosti 

sarkoplazmatického retikula (SR) náleţite sekvestrovať ióny Ca
2+

 umoţňuje abnormálnu kompenzáciu Ca
2+

. To 

prispieva k zvýšeniu cytozolového Ca
2+

. Mitochondrie v blízkosti komplexov uvoľňovacích Ca
2+

-kanálov 

ryanodínového receptora na membránovej strane SR, pp. kompenzujú do istej miery zvýšený obsah Ca
2+

. 

Abnormality funkcie mitochondrií vyvolávajú tvorbu proapoptotických faktorov, kt. majú za následok 

degeneráciu svalov. 

Postihnutie panvového pletenca – začína sa v puberte proximálnou symetrickou slabosťou, 

malígnou hypertermiou a pomalým progredujúcim priebehom. Aj v asymptomatických prípadoch sú 



zvýšené hodnoty CK v sére. klin. obraz je variabilný. Porucha sa manifestuje pri narodení al. v 

detstve. Prejavujú sa redukovanými pohybmi plodu, panovovým koncom, motorickými poruchami, 

hypotóniou, proximálnou slabosťou s prevahou postihnutia dolných končatín nad postihnutím 

horných končatín, miernou slabosťou tvárových svalov, normálnymi extraokulárnymi pohybmi, kŕčmi, 

postihnutím kostry (kongenitálna dislokácia bedier, skolióza, deformity nôh). Priebeh choroby je 

stacionárny al. mierne progresívny. Prítomná môţe byť malígna hypertermia s manifestáciou v 

puberte.  

K ťaţkým formám patrí Duchennova m., sarkoglynopatie (2C, 2D, 2E, 2F a niekt. prípady 2A), 

mierna býva Beckerova m., kalpaínová (2A), dysferlínová (2B) a teletonínová m. (2G). Selektívne 

formy zahrňujú postihnutie extraokulárnych svalov, svalov ramien, m. quadriceps, m. paraspinosus, 

distálnu m. (kaveolínovú, 1C) a dysferlínovú, 2B) m. DM môţe sprevádzať myoglobinúria, myalgie, 

myotónia, systémové prejavy, kardiomyopatia, zvýšené hodnoty CK (najmä Duchennova m., 

sarkoglykogenopatie, dysferlínová m.). 

– Dystrofia svalov panvového pletenca typu 2b s patol. lokusom na 2p13.1-p13.3. (LGMD2B) je AR 

dedičná choroba podmienená poruchami génu pre dysferlín (angl. dystrophy associated fer-1-like 

protein, Fer-1 like protein 1; dysf) na chromozóme 2p13.1-p13.3. Poruchy génu dysf zapríčiňuje aj 

AR Miyoshiho m. (mm) slabosť a atrofia proximálnych panvovofemorálnych svalov so začiatkom v 

puberte al. neskôr, výrazné zvýšenie hodnôt CK v sére a pomalá progresia. Postihnutie lopatkových 

svalov je mierne a spočiatku ani nebýva, postihnutie svalov horného pletenca vzniká aţ po 

niekoľkých r., kt. postihuje distálne svaly dolnej končatiny. Charakterizuje ju slabosť, kt. spočiatku 

postihuje m. gastrocnemius uţ v adolescencii. Jej fenotyp sa prekrýva s SDS panvového pletenca 

typu 2, najmä vekom manifestácie a zvýšenými hodnotami CK. 

– Distálna myopatia – myopathia distalis tarda hereditaria, Gowersov-Welanderov sy., distálna 

myopatia, klin. a patol.-anat. heterogénna skupina gen. porúch, pri sú selektívne al. neúmerne 

postihnuté distálne svaly horných a dolných končatín. Prvý prípad opísal Gowers r. 1902, skupinu 

pacientov s neskorým začiatok s dominantnou dedičnosťou a familiárnym výskytom publikoval vo 

Švédsku Welander r. 1951. Neskôr sa pozorovali prípady m. d. vo Fínsku a Japonsku. Väzba na 

chromozóm 14q11 sa opísala v austrálskej rodine r. 1995. Išlo o autozómovo dominantné prípady 

m. d. s včasným začiatkom. Gén zodpovedný za chorobu sa identifikoval len pri Miyoshiho myopatii, 

pri kt. sa identifikovala mutácia génu pre dysfer-lín na chromozóme 2p12-14.13  

Ochorenie sa začína parézami a atrofiou extenzorov a malýchsvalov distálnej časti končatín a šíri sa 

proximálne. Manifestuje sa slabosťou a nemotornosťou rúk medzi 40. a 60. R. ţivota. Opísal sa aj u 

detí, môţe byť kongenitálny. Etiológia je nezpoznáme. Pp. ide o autozómovo dominantnú dedičnosť. 

Dg. sa stanovuje na základe EMG a zvýšených hodnôt CK. 

Distálna m. sa klasifikujú podľa typu dedičnosti, klin. obrazu, začiatku ochorenia, postihnutých 

svalových skupín (horných/dolných končatín, m. tibialis anterior al.l m. tibialis posterior, prídavného 

postihnutia očných a hltanových svalov (okulofaryngodistálna myopatia). Moţná je klasifikácia aj 

podľa génového lokusu.  

– Distálna myopatia s včasnou rigiditou chrbtice – AR dedičná choroba podmienená mutáciou génu 

pre selénocysteín SEPN1 na chromozóme 1p35–p36. Charakterizuje ju inkorporácia selenocysteínu 

do proteínu na kodóne UGA (normálne stop kodón), (frameshift, nonsense al. missense mutácia) 

inzerciou sekvencie. N,1. Kodón UGA sa rozpoznáva ako kodón selenocysteínu, pričom je potrebná 

inzercia sekvencie (SECIS) do 3'UTR transkriptov. Selenoproteíny katalyzujú oxidačnoredukčné 

reakcie. Obsahujú zvyšky selenocysteínu (Sec) uloţené v aktívnom mieste enzýmu. Deficit selénu 

zapríčiňuje kardiomyopatiu (kešanskú chorobu. Klin. obraz charakterizuje slabosť, manifestuje sa od 

narodenia do 1. r. veku, hypotóniou. Postihnuté sú svaly šije, tváre, proximálne i distálne svalstvo 

rôznou intenzitou, obyčajne symetricky. Dieťa začína chodiť najskôr vo veku 2,5 r. Môţe sa 



postupne zlepšovať, neskôr neprogreduje al. sa mierne zhoršuje. Prejavuje sa poruchami dýchania, 

poklesom vitálnej kapacity v 1. dekáde aţ o 50 %, nočnou hypoventiláciou a centrálnou apneou 

počas paradoxného spánku. Kostrové svalstvo vrátane chrbtice začína tuhnúť v 3. – 7. r. 

Obmedzená je flexia šije a chrbtice. Skolióza sa zjavuje v 4. – 12. r. a progreduje. Ďalšie kontraktúry 

sa týkajú lakťov, bedrových extenzorov, členkov, kolien. Niekedy sú mierne poruchy vedenia 

vzruchov. Intelekt býva normálny. Hodnoty CK sú nezmenené. Na MRI sa zisťujú selektívne 

postihnutia svalov so stratou objemu a zvýšením signálu na T1. Postihnuté bývajú m. vastus 

lateralis a biceps femoris, pričom ušetrený býva m. vastus medialis, m. semitendineus, m. adductor 

magnus a m. gracilis. Podľa nálezu MRI sa volí miesto biopsie, pri kt. ide o rôzne postihnutie svalov 

s variabilitou veľkosti vláken, príp. nekrózou, ,,minijadrami“. Spojivo endomýzia je zmnoţené len 

mierne. Hodnoty merozínu sú normálne.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Tab. 1. Klasifikácia a dfdg. hlavných foriem distálnych myopatií 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Nonaka   Miyoshi           Laing      Welander  Udd   Markesbery- 
         (fínska)   Griggs 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dedičnosť  AR/spor.  AR/spor.          AD      AD   AD   AD 

Génový lokus      9p1-q1  2p12-14           14q11      2p13   2q31-33  2q31-33 

Začiatok (r.)    20 – 30 15 – 30            4 – 25      >40   >35  25 – 50 

Lokalizácia    DK  DK            DK      HK   DK  DK 

DK     Ant.>post.  Post.            Anterior     Anterior Anterior  Anterior 

Prox. slabosť    +*   +*            +  +**     +*   +* 

Slabosť šije    +  +*            +      –   –   – 

CK     >5×   10 – 100×         <3×     N/↑   N/↑  2 – 5 × 

EMG 

 myopatická    +  +             +       +   +  + 

 spontánna    +   +              +       +    +  + 

 aktivita 

Biopsia  

 RV a TFI    +   –            –       +   +   ? 

 Nekróza vláken   –   +            +       –   +   + 

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

AD – autozómovo dominantný; AR – autozómovo recesívny; DK – dolné končatiny; HK – horné končatiny, RV – 

lemované vakuoly; TFI – tubulofilamentózne inklúzie; * neskorý typ 

––––––––––––––––––––––––––– 
Tab. 3. Dfdg. distálnych myopatií 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

Neurogénne: 

   HMSN II (CMT-2)  

   Distálna SMA  

   Skapuloperoneálny sy.  

Myopatické: 

   Myotonická dystrofia  

   Facioskapulohumerálna dystrofia  

   Dezminopatia  

   Mitochondriová myopatia  

   Kongenitálne nemyopatie  

   Glykogenózy  

   Myozitídy s inklúznymi telieskami 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

■ Myotonická dystrofia – je zriedkavá svalová dystrofia podmienená patol. génom na chro-

mozóme 18, kódujúcim proteínkinázu kostrového svalu, kt. má pp. regulačnú úlohu. Vyznačuje sa 

tým, ţe sa svaly kontrahujú, ale majú zníţenú schopnosť relaxovať sa. Prítomná je svalová slabosť 



a atrofia, mentálna reatrdácia, alopecia a katarakta. Manifestuje sa v ranom detstve, ale aj neskôr a 

jej priebeh je značne variabilný. Typické je zhoršovanie choroby v kaţdej nasledujúcej generácii, čo 

je následok chybných oslabených kópií génu z generácie na generáciu a amplifikácie genomických 

opakovaní tripletov AGC/CTG, podobných ako pri Huntingtonovej chorobe. Nepostihnutí jedinci 

majú 5 – 27 kópií AGC/CTG, mierne formy min. 50, kým ťaţké formy aţ niekoľko kilobázových 

párov. 

– Myopatia s minimálnymi zmenami – zahrňujú stavy s nešpecifickými vrodenými m. 

– Myopatia s centrálnymi jadrami – je AD dedičná m. podmienená mutáciou génu pre proteín 

MYF6 Ala112Ser na chromozóme 12q21. Postihuje faktor determinujúci sval (muscle determination 

factor), najmä doménu helix–slučka–helix. Manifestuje sa v adolescencii al. dospelosti svalovou 

slabosťou postihujúcou viac proximálne ako distálne svaly, kŕčmi v dolných končatinách, 

oftalmolplégiou, slabosťou tvárového a lopatkového svalstva. Mutácie MYF6 sa opísali pri 

Beckerovej dystrofii s ťaţším priebehom. Hodnoty CK sú normálne al. mierne zvýšené. Svalová 

biopsia vykazuje prejavy myopatie, prstencové vlákna a centrálne jadrá. Pri centronukleárnej 

myopatii sa zisťujú centrálne jadrá, centrálnej vybledy na ATPáze. Prevaţujú vlákna typu 1 a malé 

vlákna. Polovica nosičov má vo svalových vláknach centrálne jadrá. 

– Recesívne dedičná myopatia s centrálnymi jadrami viazaná na chromozóm Xq27.3–q28 (MTM1), 

angl. central core myopathy. Gén má 15 exónov, štartovací translačný kodón je v exóne 2. Expresia 

génu je ubikvitárna. Menšie transkripty sú selektívne exprimované v kostrovom svalstve a 

semenníkoch. Doteraz sa identifikovalo 151 rôznych chorôb podmienených mutáciami v 248 

rodinách. Mutácie môţu postihovať ktorúkoľvek časť génu. Sú častejšie u muţov ako u ţien. Ide o 

bodové (missense a nonsense mutácie, väčšinou medzi exónmi 8 a 12), malé inzercie al. delécie, 

veľké delécie, mozaicizmus a i. Mutácie proximálnych úsekov sa spájajú s ťaţkým fenotypom, 

mutácie distálnejších miest, missense mutácie a jednoaminokyselinové delécie s miernejším 

fenotypom mutáciami. Mierne fenotypy sú častejšie (33 %). Všetky ťaţké fenotypyu majú miesta s 

aktivitou fosfatáz al. SID domény, zmeny proteínov. Prípady s normálnymi hodnotami myotubularínu 

sú podmienené missense mutáciou, malou deléciou al. inzerciou. Veľké delécie chromozómov sa 

spájajú s abnormálnym vývojom genitálií. Niekt. ţenské prenášačky sú symptomatické. Mnohé 

mutácie sa dajú vysvetliť opravou modifikovaných CpG nukleotidov sprostrekovanou metyláciou 

DNA al. skĺzom DNA-polymerázy (slippage) s krátkymi tandemovo sa opakujúcimi sekvenciami. 

Tkanivová expresia je ubikvitárna. Lokalizujú sa v jadre buniek. MTM štruktúry obsahujú aktívne 

miesta proteíno-vej tyrozínfosfatáz (PTP). Vykazuje podobnosť s dvojitou špecifickosťou 

serín/tyrozínfosfatáz (dsPTPases). Enzýmy katalyzujú defosforyláciu fosfatidylinozitolu-3-fosfátu. 

Spája sa s doménami SET (Suvar3-9, Enhancer-of-zeste, Trithorax). SET domény sú v proteínoch, 

kt. sa prispievajú l eúpigenetickým mechanizmom génovej regulácie. MTM1 má dôleţitú úlohu pri 

dozrievaní svalových vláken. 

– AR dedičná myopatia s centrálnymi jadrami – začína sa v detstve, adolescencii aţ v dospelosti (do 

30 r.) slabosťou výraznejšie postihujúcou proximálne ako distálne svalstvo, oftalmoplégiou al. 

slabosťou tvárových svalov. Obyčajne preţíva do adolescencie. 

– Myopatia s centrálnymi jadrami a ,,paličkami“ (rods) s malígnou hypertermiou podmienená 

mutáciou génu pre ryanodínový receptor (RYR)  

– Mnohojadrová m. (multicore myopathy) 

■ Myopatia s centrálnymi jadrami a prechodnými minijadrami – (,,minicores“) – je AR dedičná 

choroba, homozygoti vykazujú missense mutácie (P3527S) . Manifestuje sa v destve hypotóniou, 

slabosťou. Máva stredne ťaţký aţ ťaţký priebeh. Postihuje axiálne svaly krku, flexory trupu, 

panvového pletenca, svaly rúk vykazujú slabosť a atrofiu, niekedy sú postihnuté svaly tváre. Priebeh 

je stály al. mierne progredujúci. Kĺby rúk vykazujú hyperlaxitu, postihnutá je aj patela a kolenový kĺb 



je dislokovaný. U niekt. pacientov sú mierne kontraktúry, najmä päty. Hodnoty CK v sére a nález na 

srdci sú normálne. MRI: prednostne je postihnutý je m. glutaeus maximus a m. quadriceps. V 

detstve sa zisťujú mnohopočetné minijadrá, v dospelosti centrálne jadrá a strata svalových vláken. 

Pri type 1 prevaţujú svalové vlákna. Hod-noty CK u pacientov s centronukleárnou chorobou a 

hypertermiou sú zvýšené; zvýšené môţu byť aj u niekt. asymptomatických nosičov (G341R). In vitro 

test kontraktúry svedčiaci o malígnej hypertermii je pozit.; jeho citlivosť je 97 – 99 %, špecifickosť 78 

– 94 %. Histol. sa zisťujú prejavy myopatie, menlivá veľkosť svalových vláken, zmnoţenie 

spojivového tkaniva endomýzia. U starších pacientov sú vyskytujú vnútorné jadrá, zmeny morfológie 

Z-diskov, redukované al. neprítomné v jadrách. V niekt. jadrách chýba centrálna štruktúra myofibríl, 

zmenená je aktivita oxidačných enzýmov v mitochondriách, jadrá prebiehajú celou dĺţkou svalového 

vlákna. Najvýraznejšie sa prejavujú pri farbení na NADH a mitochondrie. V jadrách sa zisťuje 

-krystalínu, dezmínu a filamínu C. Podobný obraz imunoreaktivity sa 

pozoruje v terčoch. Prevaţujú svalové vlákna typu I. Treba zabrániť malígnej hypertermii súvisiacej 

s anestéziou. 

Iné kongenitálne mnohojadrové m. – charakterizuje disproporcia veľkosti svalových vláken, najmä s 

> 30 % disparitou. Typ 1 je menej častý ako typ 2. 

– Kongenitálna disproporcia typov svalových vláken. 

■ Nemalínové myopatia – m. s nitkovitými paličkami (angl. nemaline rod myopathies, skr. NEM) sú 

zriedkavé degeneratívne gen. podmienené nervosvalové choroby, ich závaţnosť kolíše, môţu však 

byť uţ v ranom detstve fatálne. Prvýkrát boli opísané r. 1963. Fínska štúdia z r. 1997 uvádza ich 

incidenciu 1:50 000. 

Prejavujú sa slabosťou a kontraktúrami distálnych svalov. Ide o mutácie génov pre -aktín (1q42, ~ 

15 %), nebulín (2q21), troponín T1 (19q13), receptor ryanodínu RYR (paličky + jadrá, 19q13). 

Mierne formy postihujú deti a podmieňujú ich mutácie génov pre -aktín, -tropomyozín 3 (TPM3, 

1q21), -tropomyozín (TPM2, 9p13). Pri adultných formách mutácie nie sú známe. Dedičnosť je AD, 

AR al. ide o sporadické prípady. Beţnou mutáciou je mutácia génu pre -aktín kostrového svalstva. 

V prípadoch s včasným začiatkom je častá respiračná insuficiencia a problémy s prijímaním potravy, 

kt. sa zmierňujú s vekom. Rozoznáva sa 5 foriem: 1. ťaţká forma u novorodencov; 2. typická forma; 

3. benígna kongenitálna forma; 4) forma so začiatkom v dospelosti; 5) forma so začiatkom v detstve 

al. adolescencii. 

Klin. obraz – charakterizuje slabosť a hypotónia, u pacientov so začiatkom v mladšom veku 

kongenitálne postihnutie CNS, zriedkavé sú včasné kardiálne príznaky. V ťaţkých kongenitálnych 

prípadoch je prítomná artrogrypóza. Pri kongenitálnej myopatii s paličkami sú zriedkavé poruchy 

chôdze, prípady so začiatkom v detskom veku zostávajú mobilní. Mortalita býva následkom 

respiračnej insuficiencie. AD ak. AR dedičné sú mutácie -aktínu a -tropomyozínu 3 (TPM3). 

Letálne kongenitálne al. tardívne formy podmieňujú mutácie -aktínu a -tropomyozínu 3 (TPM3). 

Môţu sa manifestovať v ktoromkoľvek veku od narodenia (kongenitálnych je 90 %) po dospelosť.  

Histol. sa zisťuje prítomnosť tenkých nitkovitých filamentov a paličiek vo svalových vlák-nach, 

histochem. tmavé červenomodré štruktúry viditeľné v preparátoch farbených Gomoriho 

trichromatickým farbením. Nemalínové telieska pozostávajú z proteínov odvodených z diskov Z a 

tenkých filamentov. Distribúcia vláken typu I prevyšuje distribúciu vláken typu II. Ich dĺţka je 1 – 7 

m. Pozostávajú z -aktinínu + aktínu + iných proteínov pásu Z. Ultramikroskopicky sa zisťujú 

elektronovodenzné, paličkovité štruktúry vyţarujúce zo Z-línií, zhrubnuté Z-línie al. rozprestierajúce 

sa pozdĺţ celej osi tenkých filamentov s tendenciu zhlukovať sa pod sarkolemou a okolo jadier v 

strede vláken. Tvorba paličiek má za následok kontraktilnú dysfunkciu. Zhoršuje sa so zaťaţovaním 

svalov a s vekom. Hodnoty CK v sére sú v 90 % normálne, pri adultných formách mierne zvýšené. 

Pri EMG sa zisťuje obraz myopatie al. neuropatie, najmä v ťaţších prípadoch.  



Nemalínové m. zahrňujú: aktínovú m., merozínovú (laminínovú) m. (4.1.1. a 4.1.2.), nebulínovú m. a 

→troponínovú myopatia. 

– Aktínová myopatia – paličková m. môţe byť AD al. AR dedičná, príp. sporadická. Podmieňuje ju 

mutácou génu pre -aktín kostrového svalstva (ACTA1) na chromozóme 1q42.1. Choroba sa 

manifestuje vo veku 12 r. Slabosťou sú postihnuté svaly trupu a proximálne svaly, mierne aj svaly 

tváre. Respiračná insuficiencia sa dostavuje v 5. dekáde. Progresia choroby je pomalá, príp. 

klesajúca. Aktivita CK v sére je normálna. Na MRI sa zisťuje postihnutie gluteových a 

anterolaterálnych stehnových svalov. Histol. sa vo svaloch pozorujú paličky, najmä v malých 

vláknach, štruktúry podobné jadrám. Hypertrofia svalových vláken sa zisťuje pri mutácii Ile
136

Met. 

Ťaţké formy sa spájajú s novými dominantnými mutáciami Ile
357

Leu a Arg
183

Gly. Kongenitálne formy 

sú letálne. Exitus do 1. r. ţivota zapríčiňuje respiračná insuficiencia. Histol. sa pozoruje abnormálna 

diferenciácia svalových vláken, hromadenie glykogénu, paličky; morfol. zmeny nekorelujú s ich 

počtom. Sú početnejšie v malých svalových vláknach. Farbením sa dá identifikovať -aktinín 2. 

Paličky sa vyskytujú vo svalových vláknach typu 1. Myofibrily sú prerušené, tenké aktínové filamenty 

sú špirálovité.  

AR dedičné formy sa spájajú s mnohopočetnými missense mutáciami. Väčšina z nich je závaţná, 

len niekt. preţívajú detský vek. Sporadické prípady vyvolávajú mutácie de novo.  

– Nebulínová myopatia – je podmienená mutáciou génu pre -tropomyozín (TPM3) na chromo-

zóme 2q21.2-q22. Nebulín je obrovský proteín, kt. sa nachádza v tenkých vláknach priečne 

pruhovaného svalstva. Immunofluorescenčné vyšetrenie protilátok proti C-terminálnej oblasti 

nebulínu svedčí o o tom, ţe mutácia génu zapríčiňuje stratu diverzity vláken, čo má patogenetický 

význam.  

– Nebulínová paličková myopatia typu 2 – NEM2 je AR dedičná choroba podmienená mutáciou 

génu pre nebulín, patol. gén je na chromozóme 2q21.2–q22. Ide o malé inzercie, delécie a bodové 

mutácie na 3'-konci génu s postihnutím exónov 165 – 185; Z-disk je časťou nebulínu. Mierne aţ 

stredne ťaţké formy choroby sa začínajú v detstve. Prípady, kt. sa manifestujú pri narodení sa 

prejavujú slabosťou trupových, distálnych končatinových (členkové dorziflexory) a tvárových svalov, 

respiračnými ťaţkosťami, dysmorfiami, HEENT (gotické podnebie, mikrográcia), kontraktúrami 

prstov, deformitami hrudníka, hypermobilitou kĺbov, mierne prípady progresívnym al. stacionárnym 

priebehom, môţe sa zlepšiť po začiatočnej odkázanosti na respirátor. Trvale prítomný je nebulín. 

– Paličková myopatia s pomalými pohybmi – je dominatne dedičná choroba, kt. sa začína v detstve 

miernou slabosťou viac proximálnych svalov a krčných flexorov. Typické sú spomalené pohyby, 

neschopnosť beţať, porušená rýchla posturálna korekcia. Priebeh je pomaly progredujúci. U niekt. 

pacientov je vysoké podnebie a deformity hrudníka. Na EMG sú myopatické zmeny. CT vykazuje 

tukovú infiltráciu proximálnych končatinových a trupových svalov. Pri svalovej biopsii sa zisťuje 

prevaha vláken typu 1, vnútorné jadrá, granulárne paličky difúzne rozloţené vo všetkých vláknach a 

štruktúry podobné jadrám. 

– Ťažké infantilné formy s akinéziou plodu sa manifestujú uţ v 2. trimestri gravidity, 

polyhydramniom, mnohopočetnými kĺbovými kontraktúrami, hypopláziou plodu. 

M. neviazané na -aktín, nebulín ani -tropomyozín 3 sa manifestujú pri narodení difúznou 

hypotóniou, slabosťou a malou spontánnou aktivitou, respiračnou insuficienciou, dilatačnou 

kardiomyopatiou, artrogrypózou. Preţívajú len týţdne aţ mesiace.  

Adultné formy sú heterogénne, často bez rodinnej anamnézy so začiatkom v 3. – 6. dekáde. Slabosť 

je výraznejšia na proximálnych ako distálnych, najmä na šijových svaloch (50 %); prítomná je 

respiračná insuficiencia, kardiomyopatia. Priebeh choroby je pomaly progresívny. K ďalším 

príznakom patria myalgie, zápal a prítomnosť M-proteínu. Dfdg. treba odlíšiť sarkoglykanopatie. 



■  Myotubularínové myopatia – centronukleárne m., sú podmienené poruchami proteínu 2, kt. je 

príbuzný myotubularínu (CMT 4B). Ide o AD al. AR dedičné choroby (gén pre myotubularín, MYF6, 

je na lokuse 12q21) , príp. choroby s dedičnosťou viazanou na chromozóm Xq27. Začína sa v 

detstve polyhydramnióm (50 %), zmenami kostry (rýchly lineárny rast, pokročilý kostný vek, 

makrocefália v 70 %, úzka tvár v 80 %, dlhé prsty v 60 %), motorickými poruchami, ťaţkou 

hypotóniou, symetrickou slabosťou prevaţne proximálnych svalov, respiračnou insuficienciou, 

oftalmolégiou a ptózou, stenóza pyloru, sférocytóza, cholelitiáza, nefrolitiáza a nefrokalcinóza, K-

vitamínrespondentná hemoragická diatéza, hepatopatia. Hodnoty CK v sére sú normálne al. mierne 

zvýšené. Niekt. nosiči vykazujú slabosť tvárových svalov, kyfoskoliózu, pes equinovarus, 

progresívnu svalovú slabosť. Svalové vlákna vykazujú degeneratívne zmeny s centrálnymi jadrami. 

Exitus nastáva okolo 5. mes. ţivota. Po novorodeneckom obodbí môţe nastať zlepšenie, slabosť 

neprogreduje, preţíva ~ 80 % detí po zbavení sa závislosti od respirátora. U niektorých však 

systémové príznaky pretrvávajú. Prítomná býva stenóza pyloru, sférocytóza. Niekt. nosiči vykazujú 

miernu slabosť tvárových svalov, kyfoskoliózu, pes equinovarus, progresívnu svalovú slabosť. 

Svalové vlákna sa vyvíjajú spočiatku normálne, neskôr vykazujú degenera-tívne zmeny s 

centrálnymi jadrami. 

■  Iné štruktúrne myopatie 

– Kongenitálna disproporcia typov svalových vláken. 

– Charcotov-Marieho-Toothov syndróm 2B1 – skr. CMT2B1, je AR dedičná forma choroby typu 2 

(AR-CMT2). Postihuje symetricky väčšinou distálne svaly dolných končatín. Dg. sa stanovuje 

elektrofyziol. Rýchlo prenosu nervových vzruchov v n. medianus je > 38 m/s a pri histol. vyšetrení 

nervu sa zisťuje strata myelinizovaných vláken.  

– Dystrofická myopatia s atrofiou mozočka – AR dedičná choroba, kt. sa manifestuje u novoroden-

cov do 7. mes. generalizovanou hypotóniou, oneskoreným motorickým vývojom, slabosťou viac 

proximálnych ako distálnych svalov, mozočkovou ataxiou, nystagmom a dyzartriou, mentálnou 

retardáciou. Hodnoty CK v sére sú zvýšené (900 – 5000). Biopsia vykazuje variabilitu veľkosti 

vláken, zmnoţenie väziva. V mozočku je atrofia Dandyho-Walkerovho typu, biela hmota je 

normálna. Priebeh choroby je stacionárny.  

■ Dystrofická myopatia s addukovanými palcami, oftalmoplégiou a mentálnou retardáciou – je AR 

dedičná choroba opísaná u konsangvinóznych sicílskych súrodencov. Manifestuje sa od narodenia 

addukovanými palcami, ich kontraktúrami, hyperlordózou, hypotóniou, oneskorením chôdze. 

Prítomná je ťaţká difúzna slabosť tvárových svalov, oftalomoplégia, ptóza mihalníc, mentálna 

retardácia (IQ ~ 60 – 70). Sérové hodnoty CK sú zvýšené (130 – 750), rýchlosť vedenia vzruchov 

normálna, na MRI mierna hypoplázia mozočka, histol. rozličná veľkosť svalových vláken, zmnoţenie 

väziva endomýzia, normálne hodnoty laminínov a -dystroglykánu.  

■ Dezminopatie 

– Myofibrilárne myopatie vyvolávajú mutácie génu pre dezmín al. -krystalín. Vyznačujú sa 

proximálnou i distálnou slabosťou, príp. respiračnou insuficienciou, v 50 % prípadov je prítomná 

kardiomyopatia. Na EMG sa zisťujú prejavy myopatie a denervácie.  

Hodnoty CK v sére sú normálne al. zvýšené <5-násobok normy. Histol. obraz charakterizujú lytické 

lézie myofibríl s depléciou aktínu, -aktinínu a titínu, nebulínu, príp. myozínu. Porušená je expresia 

kinázy bunkového delenia typu 2 (cell division cycle kinase, CDC) a cyklíndependentnej kinázy 2, 4 

a 7 (cyclin-dependent kinases 2, 4, a 7, CDK). Prítomné sú hyalínové sféroidné štruktúry, kt. reagujú 

ako aktín. V léziách a svalových vláknach sa hromadí dezmín, lamín B, gelsolín, ubikvitín, 1-

antichymotrypsín, NCAM, N-terminálna -AP, ektopický dystrofín a -sarkoglykán a amyloid. 



Typická je slabosť svalov panvového pletenca, kt. sa pomaly šíri na trup, flexory šije, tvár, bulbárne 

a dýchacie svaly. Časté sú kardiomyopatia, kt. sa prejavuje blokádami a i. arytmia-mi, kt. niekedy 

zapríčiňujú náhlu smrť. Rezy z postihnutých svalov a myokardu vykazujú prítomnosť abnormálnych 

oblastí vláken obsahujúcich amorfné eozinofilné uloţeniny vo for-me granúl a 

granulofilamentózneho materiálu v elektrónovom mikroskope, s pozit. nálezom dezmínu po 

imunochem. farbení. Dedičnosť familiárnych foriem je AD al. AR, ale známe sú prípady bez rodinnej 

anamnézy (mutácie de novo). Môţe ísť o bodové mutácie (substitúcie, inzercie, malé ,,in-frame“ 

delécie a väčšie delécie exónov. Väčšina missense mutácií má za následok výmenu pôvodnej 

aminokyseliony za prolín, kt. je známym prerušovačom -helixu. -krystalín slúţi v svale ako 

šaperón zabraňujúci agregácii dezmínu za stresových podmienok. Mutovaný  -krystalín môţe 

vyvolať myopatiu podobnú myopatii následkom mutácie génu pre dezmín. Jestvujú gen. testy na 

odhaľovanie mutácií dezmínu i -krystalínu.  

Mutácie týchto génov podmieňujú AD al. AR dedičnú dezminopatiu s abnormálnym usporia-daním 

intermediárnych filamentov a fragilitou myofibríl. Manifestujú sa vo veku 20 – 30 r. progredujúcou 

distálnou a neskôr a proximálnou svalovou slabosťou končatinových, šijových, hrudníkových, 

bulbárnych (velofaryngových) a tvárových svalov. Pacienta skoro upútava na vozík al. barle (75 %), 

niekt. pacienti sú odkázaní na respirátor. Postihnutie srdca býva prítomné v 60 % (dilatačná 

kardiomyopatia, pravoramienkový blok, elevácia segmentu ST, epizódy synkop, v 40 % je potrebný 

kardiostimulátor). V bioptickej vzorke sa zisťuje variabilita veľkosti vláken, zväčšenie vnútorných 

jadier, uloţeniny dezmínu (pod sarkolemou a v sarkoplazme), vimentínu, nestínu a dystrofínu vo 

svalových vláknach. 

Mutácia lokusu 11q22.3- -krystalínovú myofibrilárnu m., kt. sa manifestuje u 

detí aţ strednom veku svalovou slabosťou distálnych i proximálnych svalov, tvárových a 

velofaryngových svalov, stenokardiami, arytmiami (poruchy vedenia), kongestívnou srdcovou 

insuficienciou, opacitami v šošoke, malabsorpciou, príp. neuropatiou. Sérová aktivita CK býva 

zvýšená aţ 5-násobne. Na EMG sú prejav myopatie. V bioptickej vzorke sa zisťuje vymiznutie 

intermyofibrilárnej siete vo vláknach typu 1, hromadenie granulofilamentózneho materiálu v 

kostrovom a srdcovom svale, fosforylovaný dezmín, autofagocytóza. B-krystalín sa hromadí v 

myokarde aj pri myozitíde s inklúznymi telieskami. 

– Myofibrilárna myopatia s arytmogénnou pravokomorovou kardiomyopatiou (arhythmogenic right 

ventricular cardiomyopathy, ARVC) je AD choroba podmienená mutáciou lokusu 10q22.3. 

Manifestuje sa u dospelých slabosťou axiálneho svalstva, dilatačnou kardiomyopatiou s arytmiami 

(epizódy komorovej tachykardie, fluttera). Histol. sa zisťuje hromadenie granulofilamentózneho 

materiálu medzi myofibrilami, ich dezorganizáciou, rozvláknením pásov Z, príp. cytoplazmatické 

telieska a autofágické vakuoly. Jestvuje aj AD dedičná reštriktívna kardiomyopatia asociovaná s 

dezmínom bez myopatie. 

– AR dedičná je kardioneuromyopatia s hyalínovými masami a nemalínovými tyčkami, kt. sa 

manifestuje v 5. dekáde svalosťou prevaţne distálnou, respiračnou insuficienciou 

a kardiomyopatiou. Hodnoty CK v sére sú normálne al. zvýšené, niekedy sa pozoruje fúzia krčných 

stavcov. V bioptickej vzorke sa zisťuje varbialita vláken, hyalínové masy vo vláknach typu I, 

kongofilný materiál, dezmín, B-krystalín, ubikvitín, 1-antichymotrypsín, nemalínové paličky, 

vakuoly a lobulizácia niekt. vláken typu I. 

– Dezmínová myopatia typu 2 je AD dedičná choroba, kt. sa vyznačuje distálnou i proximálnou 

slabosťou, únavnosťnou, dysfágiou, príp. kardiomyopatiou s cytoplazmatickými al. sféroidnými 

telieskami. 

– Z porúch intermediárnych filamentov myastenický sy. vyvolávajú mutácie aj ďalších génov, ako je 

gén pre jadrový lamín A/C, resp. emerín (Emeryho-Dreyfussov sy.), lokusu 2q24 (pro-ximálna 



myopatia so slabosťou dýchacích svalov), lokusu 12q13 (skapuloperoneálna svalová dystrofia), pre 

paranemín, plektín (kongenitálna svalová dystrofia s familiárnou junkčnou epidermolysis bullosa), 

synemín a i. 

■  →Mitochondriopatie – spájajú sa s poruchou dýchacieho reťazca a poruchou transportu a 

oxidácie karboxylových kys. Patria k najčastejším vrodeným poruchám metabolizmu. Môţu ich 

vyvolať: a) poruchy mitochondriovej -oxidácie karboxylových kys. (deficit acyl-CoA-dehydrogenázy 

veľmi dlhých, stredných a krátkych reťazcov, deficit 3-hydroxy-acyl-CoA-dehydrogenázy dlhých 

reťazcov); b) poruchy karnitínového cyklu (deficit transportéra karnitínu, deficit 

karnitínpalmitoyltransferázy I, deficit acylkarnitínkarnitíntranslokázy, deficit karnitinpalmitoyl-

transferázy II). Zavedenie širšieho skríningového programu novorodencov umoţnilo 

presymptomatickú dg. týchto porúch. Neliečené prípady sa prejavujú typicky väčšinou pred 18. 

mesiacom veku. Akút. prejavy sa vyskytujú v novorodeneckom období. Protrahovaná karencia 

výţivy a katabolická situácia (infekt, hladovanie, napr. v perioperačnej perióde), má za následok 

hypoketotickú hypoglykemickú kómu. Okrem toho sa môţe porucha prejaviť postihnutím pečene 

(hepatopatia, steatóza pečene), kostrového svalstvo (svalová slabosť, rabdomyolýza) a myokardu 

(kardiomyopatia). Prolongovaná karencia výţivy a vyčerpanie zásob glukózy a glykogénu ohrozuje 

dieťa na ţivote najmä preto, ţe sa nemôţu tvoriť pre ţivot nevyhnutéalternatívne substráty pre 

mozog (ketolátky). Dôleţitá je aj diéta.  

■ Metabolické myopatie – energiu vo forme ATP získavajú pracujúce svaly z 3 zdrojov: a) z 

metabolizmus glykogénu: aeróbny metabolizmus sa uplatňuje pri intermitentnej al. submax. 

kontrakciu, kým anaeróbny metabolizmus pri intenzívnej svalovej aktivite, najmä pri zníţení prietoku 

krvi a dodávky kyslíka; b) z metabolizmu lipidov: je dôleţitým zdrojom energie pri trvalej 

submaximálnej práci (trvajúcej >40 min). c) zo zásob fosfokreatínu, kt. sa spotrebúvajú v cykle 

purínových nukleotidov a sú dôleţité pre veľmi intenzívnu prácu krátkeho trvania, keď sa uţ iné 

zdroje vyčerpali. 

– Lipidové tezaurizmózy – karboxylové kys. s dlhým reťazcom sú hlavným zdrojom energie pre 

kostrové svaly počas dlhšie trvajúcej práce a počas hladovania. Pasáţ týchto karboxylových kys. 

potrebných na -oxidáciu cez membránu mitochondrií vyţaduje ich väzbu na karnitín. Karnitín sa 

syntetizuje najmä v pečeni a aktívne sa transportuje do svalu proti koncentračnému spádu. Voľné 

karboxylové kys. sa najprv účinkom syntetáz acyl-CoA-karboxylových kys. premieňajú na acyl-CoA. 

Potom sa acyl-CoA s dlhým reťazcom viaţu pôsobením acylkarnitíntransferáz, ako je 

karnitínpalmitoyltransferáza I (CPT I). Tieto deje sa uskutočňujú na vonkajšej membráne 

mitochondrií. K poruchám metabolizmu lipidov patria: 

– Deficit karnitínu – má 2 formy: myopatickú a systémovú. Myopatická forma je následkom poruchy 

transportu karnitínu z plazmy do svalových buniek. Hodnoty karnitínu vo svale bývajú zníţené, v 

plazme a pečeni normálne al. mierne zníţené. Klin. sa porucha manifestuje uţ v detstve al. 

adolescencii ako progredujúca myasténia, námahové myalgie, zriedka myoglobinúriou. V bioptickej 

vzorke sa zisťuje zvýšené mnoţstvo tukových kvapiek, najmä vo vláknach typu I. Elektrónovou 

mikroskopiou sa potvrdzuje abnormálne hromadenie tuku, príp. so zväčšením mitochondrií. 

Systémový deficit karnitínu je následkom poruchy biosyntézy karnitínu v pečeni a/al. jeho 

nadmerného vylučovania obličkami. Zníţené sú hodnoty karnitínu v plazme, ako aj v pečeni a svale. 

Porucha sa prejavuje uţ u detí ako progredujúca svalová slabosť a epizódy dysfunkcie pečene a 

mozgu, vyvolané ťaţšou námahou al. hladovaním. Často napodobňujú Reyov sy. Prítomná býva 

kardiomyopatia a kongestívne zlyhanie srdca, kt. môţu byť priamou príčinou exitu. Sval obsahuje 

väčšie mnoţstvo tukových kvapiek, najmä vo vláknach typu I. Zníţené hodnoty karnitínu vo svale a 

plazme nie sú špecifické pre deficit karnitínu. Vyskytujú sa pri gen. chorobách (napr. 



mitochondriových myopatiách, pokročilých formách svalových dystrofií viazaných na chromozóm X) 

al. získaných poruchách (napr. u hemodialyzovaných pacientov a po podávaní valproátu).  

– Deficit karnitínpalmitoyltransferázy (CPT) – je najčastejšie zistenou metabolickou príčinou 

myoglobinúrie u dospelých. Jestvujú 2 typy, CPT I a CPT II, obidva sú dôleţité pre transport 

karboxylových kys. s dlhým reťazcom z cytozolu do mitochondrií. Deficit CPT II je častejší, 

podmieňuje ho gén na lokuse 1p32, dedičnosť je AR.  

Okrem dospelej svalovej formy, deficit CPT I al. CPT II vyvoláva zriedka, ale ťaţkú a fatálnu chorobu 

u novorodencov a dojčiat, kt. charakterizuje hypoketotická hypoglykémia a multiorgánové 

malformácie (napr. mikrogýria, heterotopia neurónov, renálna cystická dysplázia, dysmorfia tváre). 

Deficit CPT II u detí sa zriedka prejaví aj hypoketotickou hypoglykémiou, hepatomegáliou a 

insuficienciou pečene, kardiomegáliou a arytmiami, letargiou, kŕčmi a kómou. Muţov postihuje 

častejšie ako ţeny. Príznaky sa zjavujú po puberte, niekedy sa odhalia po záchvate rabdomyolýzy a 

myoglobinúrie. Časté bývajú epizódy myalgie, svalovej rigidity a palpačnej bolestivosti, kŕče 

nebývajú. Záchvaty vznikajú po námahe, najmä pri súčasnom hladovaní. 

V anamnéze sa zisťujú často opakované epizódy rabdomyolýzy a myoglobinúrie uţ v detstve. Ťaţká 

myoglobinúria môţe vyústiť do renálnej insuficiencie. Väčšinu epizód rabdomyolýzy vyvoláva 

prolongovaná námaha, najmä kombinovaná s expozíciou chladu al. hladovaním. Niekedy epizódu 

vyvolá infekcia. Kŕče nebývajú (na rozdiel od glykogenóz). Rabdomyolýza má za následok 

maskovaný vzostup CK a uvoľnenie myoglobínu do plazmy. Myoglobinúria sa prejaví tmavým 

močom (farba koly).  

Mitochondriopatie s poruchou dýchacieho reťazca sú gen. podmienené poruchy transportu 

a oxidácie karboxylových kys. patria k najčastejším vrodeným poruchám metabolizmu. Môţu ich 

vyvolať: a) poruchy mitochondriovej -oxidácie karboxylových kys. (deficit acyl-CoA-dehydrogenázy 

veľmi dlhých, stredných a krátkych reťazcov, deficit 3-hydroxy-acyl-CoA-dehydrogenázy dlhých 

reťazcov); b) poruchy karnitínového cyklu (deficit transportéra karnitínu, deficit karnitínpalmitoyl-

transferázy I, deficit acylkarnitínkarnitíntranslokázy, deficit karnitínpalmitoyltransferázy II). 

M. s. môţu imitovať →myotonické syndrómy (myotonia congenita a i.), periodická hypokaliemická 

paralýza, malígna hypertermia, myozitída, alkoholická myopatia, Whippleova choroba, por-phyria 

cutanea tarda, myalgie a rigidita svalov vyvolaná nadmernou telesnou námahou a i. 

Dg. deficitu CPT – podozrenie na deficit CPT treba vysloviť pri typickej anamnéze (opako-vaná 

myoglobinúria) a negat. ischemickom teste. Medzi záchvatmi sú hodnoty CK v sére normálne. 

Hodnoty karnitínu v plazme bývajú pri deficite CPT I zvýšené. EMG, morfol. a histochem. vyšetrenie 

bioptickej vzorky svalu môţu byť normálne. Deficit CPT treba odlíšiť od glykogenóz, najmä 

McArdleho choroby. Dg. potvrdzuje nález deficitu CPT vo vzorke svalu, príp. identifikácia gen. 

poruchy. Pokles CPT v kultivovaných fibroblastoch neprispieva k dg., pretoţe fibroblasty neobsahujú 

svalovú, ale pečeňovú izoformu enzýmu. 

Nová zlúč. prechádza cez vnútornú mitochondriovú membránu účinkom acylkarnitíntranslokázy. 

Vnútri matrixu sa štiepi transportovaná zlúč. účinkom karnitínpalmitoyltransferázy II (CPT II) na 

voľné karboxylové kys. a karnitín. Potom v mitochondriách prebieha -oxidácia karboxylových kys. s 

dlhým reťazcom. Deficit karnitínu, karnitínpalmitoyltransferáz al. porucha -oxidácie týchto 

karboxylových kys. môţe zapríčiniť myopatiu.  

■ Lyzozómové tezaurizmózy – zahrňujú: 

– Myopatie z deficitu kyslej maltázy – glykogenóza typu II, Pompeho choroba  

– Battenova choroba  

– Fabryho choroba  

– Fukozidóza  



– Manozidóza  

– Samdhoffova choroba  

– Neglykogénová nelyzozómová tezaurizmóza →Laforova choroba  

– Glykogenózy – spájajú sa s mzopatiami, kt. vznikajú následkom deficitu energie vo svalstve. 

Myocyty vychytávajú glukózu z obehu, syntetizujú glykogén a potom ho v prípade zvýšených 

energetických poţiadaviek štiepia. Sarkolema nie je voľne priepustná pre glukózu, preto vyuţitie 

cirkulujúcej glukózy limituje jej transport cez sarkolemu. Glykogén je hlavnou formou sacharidových 

zásob vo svale. Keď vznikne potreba energie na kontrakciu svalu, glykogén sa rozloţí na glukózu a 

poskytuje pracujúcemu svalu potrebnú energiu. Akákoľvek porucha syntézy al. degradácie 

glykogénu zapríčini glykogenózu. Ku glykogenózam s myastenickým sy. patria: typ II (deficit kyslej 

maltázy, m. Pompe), typ III (deficit amylo-1,6-glukozidázy (m. Forbes, m. Cori), typ IV (deficit amylo-

1,4→1,6-transglykozidázy (m. Andersen), typ V (deficit svalovej fosforylázy; m. McArdle), typ VII 

(deficit fosfofruktokinázy, m. Tarui; 1cenq32); →glykogenózy. 

Ku glykogenózam patria: 

– Deficit amylo-1,6-glukozidáza (Coriho choroba, Forbesova choroba, glukogenóza typ III)  

– Deficit amylo-1,4→1,6-transglukozidáza (glykogenóza typu IV)  

– Deficit myofosforylázy (McArdleova choroba, glykogenóza typu V)  

– Deficit fosfofruktokinázy (Taruiho choroba, glykogenóza typu VII)  

– Deficit kinázy fosforylázy b (glykogenóza typu VIII)  

– Deficit fosfoglycerátkinázy (glykogenóza typu IX)  

– Deficit fosfogylcerátmutázy (glykogenóza typu X)  

– Deficit laktátdehydrogenázy (glykogenóza typu XI)  

– Poruchy metabolizmu purínových nukleozidov – adenylátdeamináza (ADA) je enzým, kt. 

katalyzuje premenu adenozínmonofosfátu (AMP) na inozínmonofosfát (IMP) a amoniak. Táto 

reakcia sa uplatňuje najmä počas anaeróbnej práce a dopĺňa zásoby ATP, kt. je podstatným 

zdrojom svalovej energie. Otázka, či deficit myoadenylátdeaminázy zapríčiňuje myopatiu, nie je 

definitívne zodpovedaná.  

–  Iné metabolické myopatie  

• Deficit myoadenylátdeaminázy (AMPD)  

• Deficit cytochrómoxidázy c, myoadenylátdeaminázy a glykozyltransferáz. 

• Deficit glykozyltransferáz podmieňuje dystyrofickú myopatiu. Glykozyltransferázy sú dôleţité pre 

väzbu sacharidov na dystroglykány, molekuly, kt. majú centrálnu úlohu v organizácii svalového 

vlákna. Deficit rôznych glykozyltransferáz podmieňuje 4 podtypy DM: 1. →Walkerov-Warburgov sy.; 

2. →Fukuyamov sy. (→syndrómy); 3. choroba svalov–očí–mozgu; 4. dystrofia svalov 1C/dystrofia 

svalov panvového pletenca (MDC1C/LGMD2I), ako aj príbuzné poruchy, kt. sa vyskytujú spontánne 

pri myšiach. Podobnú patogenézu majú pp. mnohé ďalšie sy. 

Prehľad myopatií 

Aktínová myopatia – nematínová m. podmienená mutáciou génu pre aktín. 

Akútna alkoholická myopatia – m. postihujúca alkoholikov, vzniká po abúze alkoholu a prejavuje 

sa mylagiou a slabosťou najmä svalov dolných končatín, ako aj myoglobinúriou. Jej závaţnosť 

podmieňuje moţnosť vyzráţania myoglobínu v obličkových tubuloch s následnou akút. nekrózou 

obličkových tubulov. Na udrţanie obličkových funkcií je nevyhnutná agresívna hydratácia, príp. 

forsírovaná diureéza aplikáciou manitolu a furosemidu. Alkohol môţe vyvolať aj chron. myopatiu s 

progresívnou slabosťou a atrofiou, kt. postihuje svaly panvového a ramenného pletenca. Pri chron. 

myopatii sa obyčajne nezisťuje myoglobinúria ani zvýšenie aktivity izoenzýmu CK-MM v sére. 



Barnesova myopatia – dystrofická myopatia svalov panvového pletenca, podmienená mutáciou 

lokusu 16q23. 

Barthov syndróm →dystrofické myopatie. 

Bethlemova myopatia – BM, zriedkavá AD dedičná proximálna dystrofická myopatia podmienená 

poruchou génu pre prekurzor reťazca kolagénu a3 (VI) (COL6A3) na chromozóme 2q37. 

Charakterizuje ju začiatok vo včasnom detstve (úplná penetrancia vo veku 5. r.) a kontraktúry kĺbov 

postihujúce najčastejšie lakte a členky. Podobný obraz vyvoláva mutácia génu pre kolagén 

(COL6A1 a COL6A2) na chromozóme 21q22.3. Identifikovalo sa > 10 druhov mutácií. Klin. sa 

prejavuje proximálnou slabosťou, príp. aj dýchacích svalov, kŕčmi, bez hypertrofie, kontraktúrami. 

Hodnoty CK sú normálne al. mierne zvýšené, Na EMG sú myopatické zmeny s ojedinelými 

fibriláciami. V bioptickej vzorke sa zisťujú nešpecifické prejavy myopatie a zníţený obsah laminínu 

1. 

Centronukleárna myopatia – myotubulárna m. 

Danonova choroba →dystrofické myopatie. 

Dezminopatie – myopatie s hromadením dezmínu. Sú to familiárne myopatie srdcového 

a kostrového svalstva, kt. charakterizuje slabosť proximálnych svalov končatín, tvárových, 

dýchacích a bulbárnych (velofaryngových) svalov. Progresia je pomalá, často však nastáva exitus 

následkom kardiopatie. Kardiopatia sa prejavuje poruchami vedenia, kardiomyopatiou príp. náhlym 

exitom. Niekedy sú postihnuté aj iné systémy, napr. pri mutáciách génu pre dezmín kostra, pri 

-krystalín sa zisťujú opacity šošovky, malabsorpcia a neuropatia. Manifestujú 

sa v mladostislabosťou proximálnych končatinových, tvárových a bulbárnych (velofaryngových) 

svalov.  

Myopatia s hromadením dezmínu sa vyskytuje v 2 mutáciách: pri mutácii na chromozóme 2 v géne 

-krystalín. Môţe sa prenášať AD al. AR spôsobom. 

Dezmín je svalovošpecifický intermeduiárny vláknitý proteín, kt. spája myofibrily navzájom a k 

plazmatickej membráne od jeho úponu k Z-disku. Pacienti majú periférne inklúzie, kt. sa farbia 

tmavo Gomoriho trichrómovou metódou, ale nie oxidačnými enzýmmami (NADH).  

Ultraštruktúrne zmeny charakterizuje veľké nahromadenie granulofilamentózneho materiálu s pozit. 

imunochem. reakciou na dezmín, niekedy aj na dystrofín, aktín, ubikvitín, amyloid a proteíny 

teplotného šoku. 

-krystalín na chromozóme 11 sa prenáša 

-krystalín je druh proteínu z rodiny proteínov teplotného šoku, kt. je 

dôleţitý pre skladanie (folding), kompletáciu (assembly) a transport bunkových proteínov. Svalové 

vlákna pacientov majú gramulofilamentózny materiál, kt. dáva pozit. imunochem. reakciu na dezmín. 

Dezmín-pozit. inklúzie sa opísali aj u pacientov s autozómovo dominantnou myopatiu so začiatkom 

v detstve, ako aj so skapuloperoneálnou svalovou dystrofiou a myozitídou s inklúz-nymi 

telieskami.Patria sem: 

Dezmín je intermediárny filament kostrového svalu a myokardu, kt. sa hromadí pri niekt. myopatiách 

spojených niekedy s kardiomyopatiami, so sporadickým al. familiárnym výsky-tom. Nepatria sem 

nervosvalové choroby, kde hromadenie dezmínu je prejavom regenerácie al.nezrelosti pri niekt. 

kongenitálnych myopatiách, napr. myotubulárnych a nemalínových myopatiách. 

• AD forma s hromadením granulofilamentózneho materiálu (s neuropatickým postihnutím al. bez 

neho); manifestuje sa často v detstve. Prejavuje sa bolesťami hrudníka a slabosťou a atrofiou 

distálnych svalov, poruchami drţania tela, srdcovou insuficienciou, postihnutím velofaryngových 



svalov; očné svaly sú ušetrené. Choroba popmakly progreduje, niekedy však nastáva exitus z 

kardiálnych príčin (hypertrofická kardiomyopatia a/al. arytmie). Na EMG sa zisťuje myopatický al. 

zmiešaný obraz. Hodnoty CK sú normálne al. mierne zvýšené. Morfol. sa zisťuje akumulácia 

granulofilamentózneho materiálu, filamenty obsahujú dezmín v garlandovitom usporiadaní, v 

sarkoleme a pozdĺţ myofibríl bez ruptúry sarkomér al. len s ich miernou ruptúrou, dezmín je 

abnormálne fosforylovaný. Prítomný býva aj dystrofín a vimentín, ako aj cytoplazmatické telieska. 

Dezmín a intermediárne filamenty bývajú aj vmyokarde a granulofilamentózny materiál v 

kardiomyocytoch. Postihnuté nervy vykazujú zväčšenie axónov následkom akumulácie 

neurofilamentov.  

• AD al. sporadická (AR?) forma s cytoplazmatickými a sféroidnými inklúznymi telieskami; 

manifestuje sa obyčajne v adolescencii al. dospelosti, niekedy uţ v detstve. Prejavuje sa svalovou 

slabosťou, distálnych, niekedy aj proximálnych svalov, respiračnou insuficiencou; očné svaly bývajú 

ušetrené. Choroba pomaly progreduje, niekedy však akceleruje a vyúsťuje do respitraščnej 

insuficiencie.; príleţitostne je postihnutý aj myokard. Na EMG sú myopatické zmeny, hodnoty CK v 

sére sú normálne al. mierne zvýšené.  

• AR forma s inklúziami podobnými Malloryho telieskam a hyalínovými, resp. dezmínovými plakmi. 

Manifestuje sa v ranom detstve. Prejavuje sa proximálnou al.ô generalizovanou svalovou slabosťou 

vrátane respiračnej insuficiencie, slabosti tvárových svalov (nie však očných svalov), goticmým 

podnebím, skoliózou, lordózou; srdce postihnuté nebýva. Choroba progreduje pomaly, niekedy však 

rýchlo vedie k exitu. Na EMG sú myopatické zmeny. Hodnoty CK v sére sú mierne zvýšené. Morfol. 

sa zisťujú inklúzie s granulárnym materiálom, intermediárnymi filamentmi a heliakálnymi filamentmi 

(tzv. inklúzie podobné Malloryho telieskam) al. hyalínové plaky. 

Pojmom myofibrilárne myopatie sa označujú stavy, kt. charakterizuje prítomnosť abnormál-nych 

loţísk dezmín-pozit. látok. Označujú sa ako sféroidné myopatie, myopatie s cytoplazma-tickými 

telieskami, myopatie s Malloryho telieskami, myopatie s granulofilamentóznymi inklúziami, myopatia 

s hromadením dezmínu a myopatia s intermediárnymi filamentmi. Ultramikroskopicky sa zisťujú 2 

druhy zmien: loţisková deštrukcia filamentov a hyalínizácia. 

Distálna myopatia – myopathia distalis; patrí sem typ Laing, Markesberry-Grigg, Miyoshi, Nonaka, 

Udd a Welander.  

■ Distálna hereditárna juvenilná myopatia – myatonia congenita Oppenheim; →dystrophia 

musculorum progressiva. 

■ Distálna neskorá myopatia – myopathia distalis tarda, dystrophia musculorum progressiva. 

Dysferlinopatie →dystrofické myopatie. 

Dystrofické myopatie – chron., progresívne, degeneratívne m., kt. vznikajú následkom poruchy 

svalovej proteosyntézy, príp. procesovania svalových proteínov. Klin. ich charakterizuje hypotónia, 

slabosť a atrofia svalov. Môţu byť vrodené al. získané. Vrodené dystrofické myopatie sa môţu 

manifestovať od raného detstva po dospelosť. Moţno ich deliť podľa distribúcie svalovej slabosti 

(napr. na dystrofiu svalov panvového pletenca, distálnu, facioskapulohumerálnu, okulofaryngovú 

dystrofiu), podľa príčiny na neurogénne a myogénne, získané a vrodené, podľa druhu chýbajúceho 

al. mutovaného proteínu (anhalinopatie, dysferlinopatie, dystrofinopatie, emerínová, fukutínová, 

merozínové, sarkoglykanopatie atď.). Vrodené formy svalových dystrofií môţu byť: a) autozómovo 

dominantne (AD); b) recesívne (AR) dedičné; c) viazané na chromozóm X.  

Pri dystrofickej myopatii ide o degeneratívne zmeny (dystrofiu) svalových vláken podmienené 

mutáciou génov pre určitý svalový proteín. Podľa druhu postihnutého proteínu sa rozoznávajú 

dystrofické myopatie podmienené mutáciou génov: I.  pre membránové proteíny (sarkolemopatie), 

zahrňujú najmä poruchy komplexu glykoproteínov asociovaných s dysferlínom (DAG) a i. (dystrofín, 



integríny, kaveolín, merozín, sarkoglykány a i.); II. pre cytoplazmatické proteíny (dysferlín, emerín, 

laminín A/C, teletonín a i.); III. pre jadrové proteíny (emerín, kalpaín, lamín A/C a i.). 

a) Dominatne dedičné dystrofické myopatie – mnohé nervosvalové choroby sú gen. podmienené, t. 

j. vyvolané defektnými génmi a môţu sa prenášať z jednej generácie na nasledujúcu. Pochopenie 

mechanizmu prenosu gen. chorôb je dôleţité pre plánovanie rodičovstva, ako aj z psychol. hľadiska. 

Identifikácia génu DMD a jeho proteínového produktu dystrofínu umoţnilo objav veľkého komplexu 

sarkolemových glykoproteínov asociovaných s dystrofínom (DAG). DAG zaujíma celú šírku 

sarkolemy a poskytujú spojenie medzi aktínom a laminínom 2 (merozínom) v extracelulárnom 

matrixe. DAG pozostáva z dystrofínu, -dystroglykánu, -dystroglykánu, komplexu sarkglykánov 

(SG), kt. sa skladajú z 5 transmembránových glykovaných proteínov ( a ). Čiastočný deficit 

al. úplná neprítomnosť jedného z týchto proteínov zapríčiňuje nekrózu a iniciuje cyklus degenerácia-

regenerácia vo svale, čo má za následok rozličné typy svalových dystrofií s postihnutím prevaţne 

proximálnych svalov. 

a1. AD dedičná kongenitálna dystrofia svalov (KDS) panvového pletenca typu 1 (LGMD typ 1) – je 

heterogénna skupina porúch podmienená patol. lokusmi na rozličných chromo-zómoch. Niekt. typy 

sa spájajú s kardiomyopatiou (typ 1B a 1D). Dg. pomocou stanovenia proteínu je dispozícii len pre 

deficit kaveolínu-3 (typ 1C). Mutácie, kt. podmieňujú stratu kaveolínu-3 sú zodpovedé za miernu 

formu dystrofie, kt. charakterizuje familiárna slabosť a hypertrofia lýtkového svalov (typ 1C), niekedy 

vyvolávajú len zvýšenie hodnôt CK v sére. Patria sem:  

a2. Kongenitálne dystrofie svalov panvového pletenca – LGMD1A, je AD dedičná dystrofia 

podmienená mutáciou génu pre myotilín Thr
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Ile a Ser
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Phe na chromozóme 5q31. Patol. lokus je 

podobný ako lokus pri distálnej myopatii so slabosťou hlasivkových a hltanových svalov (vocal cord 

and pharyngeal muscular dystrophy, VCPMD, MPD2). Myotilín sa nachádza v sarkomére v I-páse 

(Z-línii) viazaný na -aktinín a v sarkoleme. Choroba sa manifestuje sa vo veku 18 – 35. r. 

dyzartriou, nazolaliou a kontrakútrami členkov. Postihuje aj svaly dolných a horných kon-čatín, 

spočiatku viac proximálne. Hodnoty CK sú 1,6 – 9-násobné. Na EMG je myopatický obraz, v 

bioptickej vzorke degenerácia svalových vláken, ich variabilná veľkosť, rozvlákne-nie, centrálne 

jadrá a rozmazanie Z-línií s tyčinkovými inklúziami, početné lemované autofágické vakuoly; amyloid 

sa nezisťuje. Imunocytochem. vyšetrenie vykazuje normálne hodnoty myotilínu a normálne farbenie 

DAG.  

a3. Facioskapulohumerová svalová dystrofia – FSH je najčastejšia AD dedičná svalová dystrofia. 

Podmieňuje ju subtelomerická delécia génu na lokuse 4q35 so stratou 3,3-kb jednotky s repetíciou 

tandému. Postihuje svaly tváre a ramenného pletenca, neskôr aj exten-zory nôh a svaly panvového 

pletenca. Pri FSH i DMD nadmerná expresia kaspázy 3 koreluje s apoptózou.  

a4. Myofibrilárny typ kongenitálnej dystrofie svalov – vyvoláva hromadenie dezmínu, dezminopatia, 

kt. sa vyskytuje v 2 formách: a) hromadenie dezmínu a (2q35 (AD al. AR); b) hromadenie B-

krystalínu (11q22). 

a5. Myotonický typ – je podmienený mutáciou génu pre DMPK CTG rpt na lokuse 19q13; 

→myotonické myopatie.  

a6. Okulofaryngová dystrofia – je AD myopatyia podmienená mutáciou génu pre proteín viaţuci poly 

(A)(PABP2 GCG rpt; 14q11). V prvom exóne je expanzia tripletu (GCG)n. Počet repetícií je 6 – 8 a 

umoţňuje dg. choroby. Choroba sa manifestuje v 3. dekáde slabosťou svalov očí, hornej časti tváre, 

krku a panvového pletenca, výrazná je aj dysfágia. 

a7. Pagetova choroba + myopatia je typom distálnej myopatie, podmienený mutáciou génu na 

chromozóme 9p13. Prítomná býva Pagetova choroba, kt. vyvoláva infekciou osteoblastov 



paramyxovírusom, kt. aktivuje c-fos protoonkogén, a tým lokálnu remodeláciu kosti s rýchlym 

obratom a tvorbou nezrelej kosti, neskôr osteolýzou a osteosklerózou.  

a8. Choroba sféroidnych teliesok – AD dedičné prípady sa opísali v rodinách v USA. Manifestuje sa 

od puberte do 50. r. veku proximálnou a distálnou slabosťou dolných kočnatín, chýbaním reflexu 

Achillovej šľachy s benígnou prognózou. Hodnoty CK bývajú normálne. 

a9. Kongenitálna dystrofia svalov panvového pletenca – LGMD1B, je AD dedičná, pomaly 

progredujúca dystrofická myopatia podmienená mutáciou génu 1q21.2 pre jadrový proteín lamín 

A/C (LMNA). Oblasť obsahujúca gén LMNA je mutovaná aj pri AD dedičnej dilatačnej kardiomyopatii 

s A-V-blokádou (CMD1A, mutácia lineárnej domény), familiárnej parciálnej lipodystrofii 

(Köbberlingov-Dunniganov sy., mutácia C-terminálnej globulárnej domény s kontraktúrami lakťových 

a členkových kĺbov a kardiomyopatiou a poruchami vedenia), pri Emeryho-Dreifussovej svalovej 

dystrofii typu 2 (AD-EDMD2, mutácia C-terminálnej hydro-fóbnej oblasti a lineránej domény), AR-

CM T2A a mandibuloakrálnej dysplázii. Choroba sa manifestuje po 20. r. ţivota symetrickou 

slabosťou dolných končatín s neskorším postihnutím ramenného svalstva, pričom peroneálne a 

tíbiové svaly sú ušetrené. Kontraktúry nebývajú. V 62 % prípadov sú prítomné A-V blokády závislé 

od veku a dilatačná kardiomyopatia. Hodnoty CK sú normálne al. mierne zvýšené. Histol. sa zisťujú 

mierne myopatické zmeny. 

a10. Kongenitálna dystrofia svalov panvového pletenca – LGMD1C, podmienená mutáciou génu na 

chromozóme 3p25 pre kaveolín-3. Kaveolíny sú integrálny transmembránové proteíny a hlavná 

proteínová zloţka kaveol (kaveoly sú 50 – 100 nm invaginácie, kt. sa vyskytujú vo väčšine 

bunkových membrán; pri Duchennovej chorobe sú zmnoţené – vzostupná regulácia, ,,up-

regulation“). AR formu vyvoláva mutácia Gly55Ser. Mutácie kaveolínu-3 vyvolávajú aj ,,rippling 

muscle disease“ a zvýšenú aktivitu CK u inak asyptomatických pacientov. Kaveolín 1 a 3 utvárajú 

vezikuly podobné kaveolám. KDS 1C sa manifestuje uţ u detí hypertrofiou lýtok a miernou 

proximálnou svalovou slabosťou, príp. ,,zvlnením“ svalov (,,rippling“) a kŕčmi po námahe. Hodnoty 

CK sú zvýšené 4 – 25-krát. Histol. sa zisťujú myopatické zmeny, zníţený obsah kaveolínu-3 v 

sarkoleme. Podobné zmeny sú v myších modeloch s mutáciou Pro
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Leu. Jestvujú aj získané formy. 

a11. Syndróm proximálnej slabosti – kongenitálna dystrofia svalov panvového pletenca 1D, 

LGMD1D, vyvoláva ho mutácia chromozómu 7q, génový produkt ešte nepoznáme. Manifestuje sa u 

dospelých prevaţne slabosťou proximálnych svalov dolných končatín, v 20 % prípadov je dysfágia. 

Hodnoty CK sú 3-násobne zvýšené. V bioptickej vzorke sú myopatické zmeny, malé okrúhle a 

hranaté svalové vlákna a fibróza endomýzia. Mutácia génu na chromozóme 6q23 podmieňuje AD 

familiárnu dilatačnú kardiomyopatiu s poruchou vedeia a dystrofiou svalov. Opísala sa jedna veľká 

rodina s proximálnou slabosťou a pomalou progresiou, kt. sa manifestuje v 2. dekáde a neskôr. 

a12. Facioskapulohumerová kongenitálna dystrofia svalov 1A – FSHD, FSHMD1A, AD dedičná KDS 

podmienená deléciou lokusu 4q35. Je 3. najčastejšou kongenitálnou myopatiou po Duchennovej 

a myotonickej dystrofii. Klin. obraz varíruje, prejavuje sa slabosťou, kt. sa zjavuje od detstva do 

neskorého veku, typicky v 2. dekáde. Spočiatku postihuje tvár a lopatku, neskôr dorziflexory nohy a 

svaly panvového pletenca. Typická je asymetria postihnutia a nepostihnutie bulbár-nych 

extraokulárnych a dýchacích svalov. 

a13. Cytoplazmatické kongenitálne dystrofie svalov – sú následkom mutácií génu na lokuse 2q24 a 

2q21; →štruktúrne myopatie. 

a14. Myotonické kongenitálne dystrofie svalov (DMPK CTG rpt; 19q13).  

a15. Okulárny typ kongenitálnej dystrofie svalov – je súčasťou okulofaryngovej dystrofie svalov 

(oculopharyngeal muscular dystrophy, OPMD) a mitochondriovej chron. progresívnej vonkajšej 

oftalmoplégie (mitochondrial chronic progressive external ophthalmoplegy, CPEO).  



• Okulofaryngová kongenitálna dystrofia svalov – OPMD, je AD choroba, kt. charakterizuje ptóza, 

vonkajšia oftalmoplégia (slabosť a obmedzenie pohybu mihalnicových svalov), diplopia, dysfágia. 

Patol. gén, kt. kóduje gén pre proteín viaţuci poly(A) [poly(A) binding protein 2, PABP2), bol opísaný 

r. 1998. OPMD sa manifestuje v 5. – 6. dekáde. Prvým príznakom býva ptóza, niekedy dysfágia. 

Progresia obmedzenia pohybov je pomalá, zriedka prechádza do diplopie. Ťaţšia ptóza s prekrytím 

zreníc zapríčiňuje poruchu videnia a kompenzačnú hyperaktivitu čelových svalov a záklonom hlavy. 

Špecifickú th. nepoznáme. Pri ťaţšej ptóze sa aplikujú korekčné sklá s kovovými podperami 

mihalníc, príp. sa vykoná chir. korekcia. Pri miernej dysfágii sa upravuje diéta, príp. sa podáva 

cizaprid, v ťaţších prípadoch sa vykonáva krikofaryngová myotómia. V najťaţší prípadoch sa 

vykonáva gastrostómia. Kaţdé dieťa postihnutého má 50 % riziko, ţe ochorie. Prítomnosť patol. 

génu moţno zistiť vo vzorke krvi. Pozit. výsledok však neumoţňuje predpovedať či a kedy sa gén 

uplatní  a  vyvinú  sa  príznaky  choroby.  Dg. – stanovuje sa identifikáciou gen. abnormality v krvi, 

EMG biopsia svalu je zriedka potrebná.  

• Mitochondriová chronická progresívna vonkajšia oftalmoplégia – CPEO, dedí sa od matky. 

Príznaky sú podobné ako pri OPMD. Prvým príznakom býva ptóza, nasleduje progresívne 

obmedzenie pohybov očí. Diplopia je zriedkavá. Beţná býva pigmentová retinopatia. Prítom-ná je 

mierna slabosť svalov, šije a končatín, ako aj mierna dysfágia, hluchota a nízky vzrast. Zriedkavá je 

ataxia, epilepsia, mentálna retardácia, kardiopatia a diabetes mellitus. U detí s Kearnsovým 

Sayreovým sy. (kombinácia CPEO, pigmentovej retinopatie a kardiopatie) je najzávaţnejšia 

kardiomyopatia, u dospelých pomaly progredujúca oftalmoplégia, slabosť a únava po námahe 

nebýva ťaţkého stupňa. Dysfágia je zriedkavejšia ako pri OPMD, kým postihnutie srdca častejšie; 

prejaví sa zmenami EKG a echokardiogramu. Arytmie si niekedy vyţadujú kardiostimulátor. Dg. – 

stanovuje sa na základe bioptického nálezu, najmä dôkazu delécie mtDNA. Mutovaná môţe však 

byť ktorákoľvek zo 16 500 jej báz. Rodinná anamnéza býva väčšinou negat. a aj riziko prenosu 

choroby na potomstvo je malé. Dôleţité je gen. poradenstvo. Choroba sa môţe prenášať z 

postihnutej matky, nie však z otca (maternálna dedičnosť mtDNA). Th. – th. je symptomatická, th. 

oftalmoplégie a dysfágie je podobná ako pri OPMD. 

Dfdg. treba odlíšiť kongenitálnu fibrózu extraokulárnych svalov (fibrosis of extraocular muscles, 

FEOM)m, kt. má tri formy: 

FEOM1 – je dominantná forma, podmienená mutáciou génu na chromozóme 12p11.2–q12. 

Prejavuje sa bilaterálnou kongenitálnou ptózou. Pri EOM sa zisťuje mierna horizontálne al. 

vertikálne pohyby. Oči sú fixované 20° aţ 30° pod horizontálou, hlava je v záklone, prítomná je 

blefarofimóza. Extraokulárne svaly majú anomálny úpon: svaly D: m. rectus superior a m. levator 

palpebrae superioris. Chýba horný oddiel n. oculomotiorius. V medzimozgu je zníţený počet al. 

chýbajú neuróny n. oculomotorius.  

FEOM2 – je recesívne dedičná forma, podmienená patol. génom pre proteín ARIX (PHOX2A) na 

chromozóme 11q13.1. Ide o ,,splice sites“ a missense mutácie. ARIX protein je transkripčný faktor 

homeodomény, potrebný pre vývoj III. a IV. hlavového nervu. Choroba sa opísala v Saudskej Arábii 

(Ala
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Val) a Turercku. Prejavuije sa obmedzním pohybov extraokulárnych svalov a fixáciou očí v 

abdukcii, ptózou, zníţením zrakovej ostrosti, ťaţkou amblyopiou na oku so zrenicou prekrytou 

ptotickou mihalnicou. Zrenice sú miotické, fixované al. lenivo reagujúce na osvit al. mydriatiká. 

FEOM3 – je AD dedičná forma s patol. génom na chromozóme 16q24.2–q24.3 s menlivou 

expresivitou. Má stacionárny priebeh, býva často asymetrická. Prejavuje sa ptozou mihalnice s 

reštrikčnou vonkajšou oftalmoplégiou. 

a16. Distálne kongenitálne dystrofie svalov – sú myopatie, kt. postihujú svaly zápästia a členkov, 

kým distálnejšie svaly bývajú ušetrené. Prvý prípad distálnej svalovej dystrofie (DD) sa opísal r. 

1902. ide o skupinu myopatií, kt. sa prim. postihujú distálne svaly, najvzdialenejšie od panvového a 



ramenného pletenca, ako sú svaly rúk, nôh, predlaktí a predkolení. Postupne však choroba 

zachvacuje aj iné svalové skupiny. Intelekt nebýva zníţený. Distálna KDS môţu vyvolať rôzne 

mutácie génu na lokuse 5q31 pre gén distálnej myopatie typu 2 (myopathy, distal 2, MPD2). Patria 

sem: 

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

Klasifikácia distálnych svalových dystrofií  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  Choroba          Chromozóm/gén  Dedičnosť/výskyt  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Welanderova distálna myopatia      2p13      AD  

Fínska/Markesberyho dist. myopatia     2      AD  

Miyoshiho distálna myopatia     dysferlin     AR/sporadický  

Nonakova distálna myopatia      9p12       AR/sporadický  

Gowerova distálna myopatia      14      AD  

Hered. myozitída s inklúznymi telieskami     GNE gene     AR  

        neznámy     AD 

Distálna myopatia so slabosťou  hlasivko-    5       AD  

vých a hltanových svalov  

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

■ Dezmínová myopatia – AD al. AR dedičná choroba podmienená patol. génom pre dezmín na 

chromozóme 2q35. Manifestuje sa v 20. – 40. r ţivota slabosťou distálnych svalov konča-tín. 

Hodnoty CK sú mierne zvýšené. V bioptickej vzorke sú myopatické zmeny a uloţeniny dezmínu. 

■ Krystalínová myopatia – AD choroba vyvolaná patol. lokusom 11q22 pre aB-krystalín. Manifestuje 

sa v dospelosti slabosťou distálnych svalov. Hodnoty CK v sére sú mierne zvýšené, v bioptickej 

vzorke sa dokáţu myopatické zmeny s uloţeninami dezmínu. 

■ Myofibrilárna myopatia s kardiomyopatiou – je AD dedičná choroba podmienená patol. lokusom 

10q22.3. Manifestuje sa v 20. – 60. r. ţivota slabosťou distálnych svalov. Hodnoty CK v sére sú 

normálne al. mierne zvýšené. V bioptickej vzorke sa zisťujú prejavy myofibri-lárnej myopatie. 

■ Skapuloperoneový typ – je myofibrilárny AD dedičný typ myopatie, kt. vyvoláva mutácia génu na 

lokuse 12q13.3–q15. Manifestuje sa v 20. aţ 58. r. ţivota slabosťou distálnych svalov končatín. 

Hodnoty CK sú 1,5 – 10-násobne zvýšené. Histol. sa zisťujú loţiskové myopatické zmeny a inklúzie 

dezmínu.  

■ Welanderova distálna myopatia – AD dedičná choroba podmienená mutáciou lokusu 2p13, kt. sa 

manifestuje medzi 40. a 50. r. ţivota Prvé bývajú postihnuté horné, neskôr aj dolné končatiny. 

Stupeň svalovej slabosti kolíše. Choroba sa môţe spájať s mutáciou génu pre dysferlín ako pri 

Miyoshiho myopatii a KDS panvového pletenca typu 2B. 

■ Fínska/Markesberyho distálna myopatia – tíbiová svalová dystrofia, AD myopatia zapríči-nená 

mutáciou lokusu 2q31 pre titín. Postihuje osoby fínskeho pôvodu, manifestuje sa po 40. r. veku 

slabosťou svalov dolných končatín, kt. pomaly postupuje na svaly horných končatín a trupu. Môţe 

byť prítomná kardiopatia. Atrofované svaly môţu vyţadovať ortózy al. končatinové podpery. Pacienti 

s jedným patol. génom majú ľahkú formu slabosti svalov predkolenia, pacienti s 2 patol. génmi majú 

progresívnu slabosť, kt. sa zjavuje v detstve a okolo 30. r. ţivota strácajú schopnosť chôdze. Fínsky 

a Markesberyho typ distálnej myopatie môţe vyvolať mutácia toho istého génu. 

■ Miyoshiho distálna myopatia – AR dedičná myopatia, kt. sa začína slabosťou svalov dolných 

končatín, najmä lýtkových. Môţe postupovať aj na ďalšie svaly. Choroba sa manifestuje medzi 15. a 

30. r. veku. Je podmienená mutáciou génu pre dysferlín. Mutácie tohto génu môţu zapríčiniť aj KDS 

panvového pletenca typu 2B 



■ Nonakova distálna myopatia – HIBMR, GNE, AR dedičná myopatia, podmieňuje ju patol. lokus 

9p12. Vyskytuje sa v jap. rodinách. Manifestuje sa vo veku 20 aţ 40 r. Typicky ako prvé sú 

postihnuté svaly predkolenia, neskôr choropba progreduje na ďalšie svaly horných, dolných 

končatín a šije. M. quadriceps býva ušetrený. Chorobu môţe vyvolať mutácia génu, kt. vyvoláva AR 

dedičnú myozitídu s inklúznymi telieskami. 

■ Gowersova-Laingova distálna myopatia – je AD dedičná myopatia, podmienená patol. génom 

14q11, kt. sa manifestuje od detstva do 25. r. ţivota. Slabosť sa spočiatku zjavuje na svaloch 

dolných končatín a šije a pomaly progreduje na horné končatiny, ruky a šije. 

■ Hereditárna myozitída s inklúznymi telieskami – je AD al. AR dedičná choroba. AR forma sa 

manifestuje v puberte aţ do 20. r. ţivota a svalovou slabosťou distálnych (vzdialených od pliec a 

bedier) i proximálnych svalov (pliec a bedier). AD forma sa začína v 25.–40. r. ţivota a slabosť 

postihuje distálne i proximálne svaly končatín s pomalou progresiou. Na tenkých priečenych rezoch 

svalu sa histol. zisťujú tenkostenné vakuoly. 

■ Distálna myopatia so slabosťou hlasivkových a hltanových svalov – je AD myopatia podmienená 

patol. génom na chromozóme 5 v tej istej oblasti ako gén, kt. je mutovaný pri kongenitálnej dystrofii 

svalov panvovéhéo pletenca typu 1A. Prvé príznaky sa zjavujú medzi 35. a 60. r. ţivota vo forme 

slabosti svalov rúk, dolnýchn končatín a hlasivivkových svalov. Môţe byť prítomná dysfágia. 

a17. →Betlemová myopatia 

a18. Proximálna myotonická myopatia – PROMM, dystrophia myotonica 2, DM2, je AD dedičná 

myopatia podmienená mutáciou génu pre zink finger proteín (ZNF9) na chromozóme 3q21, kt. 

kóduje bunkový proteín viaţuci nukleové kys. (cellular nucleic acid binding protein, CNBP). Ide o 

tvorbu dlhých repetícií RNA, kt. má za následok abnormálne spájanie svalového chloridového 

kanála (CLC1) vo svale.  

a19. Kongenitálna dystrofia svalov panvového pletenca – angl. limb-girdle muscular dystrophy, 

LGMD, môţu byť AD (GMD1), AR dedičné (LGMD2), viazané na chromozóm X a i. 

a20. Myotonická dystrofia – zriedkavá svalová AD dedičná dystrofia podmienená patol. génom na 

chromozóme 19, kódujúceho proteínkinázu kostrového svalu, kt. má pp. regulačnú úlohu. 

Charakterizuje ju myotónia, svalová dystrofia, katarakta, hypogonadizmus, frontálna alopecia a EKG 

zmeny. Vyznačuje sa tým, ţe sa svaly kontrahujú, ale majú zníţenú schopnosť relaxovať sa. 

Prítomná je svalová slabosť a atrofia, mentálna reatrdácia, alopecia a katarakta. Manifestuje sa v 

ranom detstve, ale aj neskôr a jej priebeh je značne variabilný. Typické je zhoršovanie choroby v 

kaţdej nasledujúcej generácii, čo je následok chybných oslabených kópií génu z generácie na 

generáciu a amplifikácie genomických opakovaní tripletov AGC/CTG, podobných ako pri 

Huntingtonovej chorobe. Nepostihnutí jedinci majú 5–27 kópií AGC/CTG, mierne formy min. 50, kým 

ťaţké formy aţ niekoľko kilobázových párov. 

a21. Kongenitálna dystrofia svalov s inklúznymi telieskami – sú heterogénnou skupinou chorôb, kt. 

sa dedia autozómovo dominatne al. recesívne. Klin. postihujú najmä končatinové svaly a 

manifestujú sa v adolescencii al. ranom detstve, niekt. aţ v 5. dekáde. Histol. obraz sa podobá 

morfol. zmenám pri myozitíde s inklúznymi telieskami, avšak bez prejavov zápalu. Dg. významné sú 

15 – 21 nm tubulárne vláknité inklúzie.  

K dg. kritériám patria: a) prim. slabosť svalov dolných končatín (moţná je aj oftalmoplégia a slabosť 

tvárových svalov); b) manifestácia v adolescencii al. ranom detstve; c) min. dvaja postihnutí 

členovia rodiny (stačí typický fenotyp v známom etnickom zhluku); d) prítomnosť lemovaných vakuol 

a 15 – 21-nm tubulárnych filamentóznych inklúzií; e) neprítomnosť zápalu. 



Priebeh jednotlivých typov je rozličný, väčšinou mierne progresívny. Väčšinou sa začínajú 

v dospelosti al. adolescencii, môţe sa však zjaviť aj skôr (u detí) a neskôr (v 5. dekáde). Incidencia 

je malá. Najviac postihnuté sú svaly dolných končatín, pri niekt. typoch je m. quadricpes ušetrený, 

príp. je myopatia okulofaryngodistálneho typu.  

Histol. a imunochem. obraz sa podobá myozitíde s inklúznymi telieskami, avšak bez prejavov 

zápalu. Typické sú vakuolizované vlákna, fibróza endomýzia a kolísavý stupeň neurogénnej atrofie. 

Lemované (rimmed) vakuoly sa typicky nachádzajú v zmrazených rezoch a majú 2 – 25 m. 

Postihnuté sú obidva typy vláken, typ I i II. V parafínových rezoch sa obsah vakuol vyplaví a 

viditeľné sú len prázdne vakuoly. Vakuoly sa častio nachádzajú pod sarkolemou, nuiekedy v strede 

vláken. Počet vakuolizovaných vláken kolíše od niekoľkých po 70 % na vlákno. V blízkosti vakuol sa 

v cytoplazme často nachádzajú malé svetlolomivé eozinofilné telieska. 

Pri imunohistochem. vyšetrení obsah vakuol vykazuje reakciu s protilátkou SM-31, kt. rozpoznáva 

fosforylované vysokomolekulové neurofilamentové proteíny a skríţene reagujú s 

hypersfosforylovaným tau proteínom. Opísala sa aj akumulácia priónových proteínov a i. proteínov 

charakteristických pre Alzheimerovu chorobu, ako je b-amyloid a-synukleín.  

Elektronopticky sa zisťujú vláknité inklúzie (cytoplazmatické, niekedy myonukleárne zväzky 15 – 21 

nm tubulárnych vláken. Tieto vlákna sú nepravidelne roztrúsené, niekedy však prebiehajú paralelne 

a zdajú sa párovito špirálovito usporiadané. Vláknité inklúzie sú uloţené typicky blízko vakuol. Na 

dg. je potrebné vyšetriť min. 3 vakuolizované vlákna. 

Niekedy sa zisťujú navyše koncentrické ,,myeloidné telieska“, cytoplazmatická drvina, 

cytoplazmatické inklúzne telieska a príleţitostne abnormálne mitochondrie.  

a22. Myozínová myopatia – AD dedičná choroba podmienená mutáciou génu pre srdcový b ťaţký 

reťazec myozínu (MYH7); patol. gén sa nachádza na chromozóme 14q11.2–q13. Klin. sa prejavuje 

familiárnou hypertrofickou kardiomyopatiou. Svalová sila nebýva výrazne postihnutá. Histol. sa 

zisťujú centrálne jadrá a prevaha svalových vláken typu I. Pri iných familiárnych hypertrofických 

kardiomyopatiách majú kostrové svaly normálny histol. obraz. AD dedičnú EDMD vyvolávajú 

mutácie génu pre laminín A/C na chromozóme 1q21.3. 

a23. Mnohopočetná dysplázia epifýz s miernou myopatiou – EDM3, podmieňuje ju mutá-cia génu 

pre podjednotku -3 pre kolagén typu IX (COL9A3) na chromozóme 20q13.3. Choroba sa 

manifestuje v detstve bolesťami kolien, miernou symetrickou slabosťou svalov šije, horných a 

dolných končatín, degeneratívnymi zmenami kolenových kĺbov, osteoartrití-dou. Hodnoty CK sú 

mierne zvýšené, na rtg snímek zmeny na epifýzach. Histol. sa zisťujú mierne myopatické zmeny. 

Chondrocyty epifýz vykazujú intracytoplazmatické inklúzie. 

a24. Koreňový typ kongenitálnej dystrofie svalov. 

a25. Kongenitálna dystrofia svalov  s hypertrofiou svalov a normálnym CNS (typ 1C) – je AR 

myopatia podmienená proteínom príbuzným fukutínu (fukutin-related protein, FRRP). Patol. gén sa 

nachádza na chrmozóme 19q13.3, alelická porucha podmieňuje aj LGMD 2I. Najvyššie hodnoty 

FKRP sú v kostrovom svalstve, myokardu a placente. Choroba sa manifes-tuje v prvých týţd. ţivota. 

Typická je svalová slabosť a neschopnosť chôdze, hypertrofia svalov, CNS je nezmenený. Hodnoty 

CK sú veľmi vysoké. V bioptickej vzorke sa zisťujú dystrofické zmeny svalov. Mierne zníţené sú 

hodnoty 2-laminínu, výrazne zníţené sú hopdnoty -dystroglykánu (ako pri Fukuyamovom sy.). 

MRI mozgu nevykazuje zmeny, na EKG je normogram. 

b) Recesívne dedičné dystrofické myopatie 

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

Sarkoglykánové dystrofické myopatie 



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

   2A: kalpaín-3 (15q15) 

   2B dysferlín (2p12) 

   2C -sarkoglykán (13q12) 

   2D -sarkoglykán(17q21) 

   2E -sarkoglykán(4q12) 

   2F -sarkoglykán(5q33) 

   2G teletonín (17q11) 

   2H TRIM32 (9q31) 

   2I FKRP (19q13) 

   2J titín (2q31) 

 Kongenitálna dystrofia svalov s familiárnou junkčnou bulóznou epidermolýzou 8q24.3–qter. pre plektín  

 Koreňový typ 

 Kongenitálna dystrofia svalov: Nl CNS (FKRP; 19q13) 

 Merozínová myopatia  6q2 pokles al. absencia merozínu 

                19q13.3 mutácia génu pre merozín 

  Kaveolínová myopatia 3p25 mutácia Gly55Ser 

  Kongenitálna dystrofia svalov s včasnou rigiditou chrbtice (SEPN1; 1p35–p36) 

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

Prenášači choroby majú zvýšené hodnoty CK v sére v < 5 % prípadov. 

2A. Kalpaínová kongenitálna dystrofia svalov – kongenitálna dystrofia svfalov panvového pletenca 

2A, LGMD2A, AR svalová dystrofia podmienená mutáciou génu na lokuse 15q15.1–q21.1 pre 

kalpaín-3 (proteín p94). Ide o nelyzozómovú cysteíntiolovú proteázu aktivovanú Ca
2+

. Štiepi proteíny 

na kirátke polypeptidy. Je exrpimovaný najmä v kostrovom svale v oblasti čiary N2, je uloţený v 

jadre a cytozole. Vo svale sa spája s C-terminálnym koncom titínu (konektínu) . Jeho t0,5 je < 10 min. 

Identifikovalo sa ~ 100 druhov mutácií. Mutácie vyvolávajú pokles proteolytickej aktivity proti fodrínu, 

autolytickej schopnosti a schopnosti viazať titínu. Klin. obraz varíruje, včasný motorický vývoj býva 

normálny, niekedy je chôdza na špičkách. Manifestuje sa v 2. – 45. r. veku (medián = 14) 

symetrickou proximálnou slabosťou končatín a m. rectus abdominis, periskapulárne, m. latissimus 

dorsi, m. serratus magnus, alae scapulae (83 %), m. glutaeus maximus, adduktory, flektory kolena, 

droziflektory členkov, adduktory pliec, flektory lakťov, extenzory zápästia. Zníţená býva vitálna 

kapacita. M. quadriceps môţe byť selektívne ušetrený. Svaly távre, očí a bulbárne svaly sú 

nepostihnuté. Môţe byť instabilita pri chôdzi na pätách, strata schopnosti chôdze v 5.–39. r. 

(priemerne v 17. r.). Prítomná je atrofia svalov najmä m. glutaeus maximus a hlbokých adduktorov 

stehna, proximálnmych panvových a plecových (skapulohumerálnych) svalov. U niekt. pacient sú 

hypertrofické lýtkové svaly. Kontraktúry sa môţu prejaviť chôdzou na špičkách neskôr sa vyvíja 

rigidita chrbtice. Myokard ani CNS nebýva postihnutý, niekedy je mierna m,entálna retardácia. 

Sérová aktivita CK býva zvýšená 7 – 60-násobne. V svalovej biopsii sú nmyopa-tické zmeny 

)nekróza a regenerácia, varibilita veľkosti vlýáken, lobulizácia vnútornej archi-tektoniky, vnútorné 

jadrá, apoptóza, fibróza endomýzia. Ultraštruktúrne zmeny charakterizujú fokálne lézie myofibríl A, I 

a A pruhov. Dg. sa potvrdzuje metódou Western blot. Často sa zisťuje pokles obsahu kalpaínu-3 vo 

svale (ten sa zisťuje aj pri LGMD 2B). 

2B. Kongenitálna dystrofia svalov pavnového pletenca 2B (LGMD2B) je heterogénna skupina 

porúch, kt. zahrňuje min. 9 rozličných gen. entít: 

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

LGMD  Chromozóm Proteín 

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

LGMD 2A 15q  kapaín 3 

 2B 2p  dysferlín 

 2C 13q  -sarkolgykán 



 2D 17q  -sarkoglykán 

 2E 4q  -sarkoglykán 

 2F 5q  -sarkoglykán 

 2G 17q  teletonín 

 2H 9q  TRIM32 

 2I 19q  FKRP 

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

2B. LGMD 2B – dysferlinopatie, sú KDS podmienené mutáciami génu pre dysferlín (angl. dystrophy 

associated fer-1-like protein, Fer-1 like protein 1; dysf) na chromozóme 2p13.1–p13.3. Ide o gen. 

heterogénnu skupinu chorôb s rôznym stupňom závaţnosti, kt. závisí od veku manifestácie a 

rýchlosti progresie. Charakterizuje ju slabosť a atrofia proxi-málnych panvovo-femorálnych svalov so 

začiatkom v puberte al. neskôr, výrazné zvýšenie hodnôt CK v sére a pomalá progresia. Postihnutie 

lopatkových svalov je mierne a spočiatku ani nebýva, postihnutie svalov horného pletenca vzniká aţ 

po niekoľkých r. 

Poruchy génu dysf zapríčiňuje aj Miyoshiho myopatiu (mm). Tento typ autozómovo recesív-nej KDS 

postihuje distálne svaly dolnej končatiny. Charakterizuje ju slabosť, kt. spočiatku postihuje m. 

gastrocnemius uţ v adolescencii. Jej fenotyp sa prekrýva s dystrofiou svalov panvového pletenca 

typu 2, najmä vekom manifestácie a zvýšenými hodnotami CK. 

Túto klin. heterogenitu podmieňuje nielen alelická diverzita, ale aj účasť epigenetických gfaktorov, 

ako je variabilná expresia dysferlínu. Proteín homologický s dysferlínom, myoferlín, je pp. vyvolaný 

modifikáciou génu pri dysferlinopatii. 

Dysferlín sa pri imunochem. vyšetrení lokalizuje podobne ako dystrofín na membráne, ale nie je 

asociovaný s komplexom dystrofín-glykoproteín, ale s kaveolínom. Dysferlín vykazuje vysoký stupeň 

homológie s proteínom Fer-1 v C. elegans. Pretoţe mutovaný červ má abnor-málnu 

spermatogenézu, aj mutovaný Fer-1 sa môţe zúčastňovať na poruche fúzie membrány medzi 

organelami a plazmolemou. Predpokladá sa, ţe aj pri dysferlinopatii ide o poruchu spracovania 

vezikúl vo svalovom vlákne. Neprítomnosť dysferlínu môţe vyvolať abnormálnu opravu 

poškodených svalových vláken s poruchou fúzie myotubúl a regenerácie svalových vláken. 

Dg. LGMD2B a detekcia deficitu dysferlínu umoţňuje analýza proteínov bioptickej vzorke svalu. V 

th. nie sú činné steroidy ani iné imunosupresíva.   

Inj. kmeňových buniek získaných zo svalu al. kostnej drene zdravých darcov do krvného obehu myší 

s kongenitálnym deficitom dysferlínu má za následok postupnú migráciu buniek obsahujúcich 

dysferlín z obehu do všetkých svalov. Toto pozorovanie poukazuje na nové moţnosti th. 

2C-2F. Kongenitálna dystrofia svalov panvového pletenca – LGMD 2C–2F, sarkoglykanopatie, 

skupina AR dedičných dystrofií svalov panvového pletenca (LGMD 2C, 2D, 2E, 2F) následkom 

mutácie génov kódujúcich zloţky komplexu sarkoglykánou (SG). Na základe molekulových a gen. 

kritérií sa delia na 2D (-SG), 2E (-SG), 2C (- -SG). Komplex SG sa skladá z 5 

glykoproteínov a je zloţkou komplexu DAG , kt. sa nachádza v sarkoleme a predstavuje spojenie 

medzi extracelulárym matrixom a cytoskeletom. Zabepečuje štruktúrnu stabilitu a chráni sarkolemu 

pred mechanickým stresom počas kon-trakcie svalu. Mechanizmus vzniku lézie a nekrózy vláken pri 

sarkoglykogenopatiách nepo-známe. Je však známe, ţe deficit kto-rejkoľvek podjednotky SG má za 

následok stratu celého komplexu SG s disrupciou komplexu DAG. Komplex SG pp. maskuje 

metaloproteinázové miesto štiepenia -dystroglykánu v normálnom svale: strata SG pri 

sarkoglykanopatii má za následok aktivá -dystroglykánu s prerušením spojenia 

medzi sarkolemou a bazálnou membránou. 

Klin. fenotyp sarkoglykanopatií charakterize progresívna svalová slabosť a hypotonia s varia-bilnou 

manifestáciou a stupňom závaţnosti od ťaţkej formy, ako je Duchennova dystrofi k pomerne 



miernym formám LGMD. Pretoţe sa SG exrpimujú skoro výlučne v kostrovom a srdcovom svale, 

- -SG, kým pacienti s 

-SG (adhalín) majú len zriedka kardiomyopatiu a majú mierny priebeh. Prvé 

prípady adhalinopatií (SCARMD) boli autozómovo recesívne a vyznačovali sa ťaţkým priebehom. 

Pri ďalších sa vyskytovaliaj mierne vrátane asymptomatických foriem so zvýšenou aktivitou CK v 

sére. 

Prirodzený model mut -génu pri sýrskych škrečkoch ide o ťaţkú svalovú dystrofiu a kar-

diomyopatiu vyvolanú stratou celého komplexu SG a následným porušením integrity komple-xu 

- -SG sa exrpimunjú 

priečne pruhovanom svale i hladkom svele vencovitých tepien, takţe je moţné, ţe spoločným 

mechanizmom v patogenéze kardiomyopatie je koronaropatia. 

Prenatálna dg. -sarkoglykanopatií je ľahká, keď sa nájde špecifická mutácia DNA.  

Sarkoglykanopatie KDS charakterizované deficitom glykozyltransferáz, kt. majú úlohu pri väzba 

sacharidov na dystroglykány. Tieto molekuly sú dôleţité pre organizáciu svalového vlákna. Deficit 

rôznych glykozyltransferáz podmieňuje rôzne podtypy KDS: 

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

Kongenitálne dystrofie svalov (KDS) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   Choroba                Lokus              Proteín 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Klasická KDS (CMD1A)             6q22–q23   Laminín 2 (merozín) 

Merozín-pozit. KDS              ?                Variabilný fenotyp 

MDC1C              19q13.3   FKRP 

Sy. rigidnej chtbice 1              1p36–p35   SEPN1 

Fukuyamova KDS              9q31  Fukutín 

Santavuoriho sy. (sy. sval-oči-mozog)   1p34–p32   POMGnT1-glykozyltransferáza 

Walkerov-Warburgov syndróm       ?         ?  

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

• Klasická forma – sa vyznačuje slabosťou, kontraktúrami svalov a dystrofiickými zmenami vo svale. 

V 30 – 50 % prípadov kaukazskej klasickej formy CMD má deficit merozínu (laminínu a). Merozín je 

ťaţký reťazec proteínu bazálnej laminy kostrového svalu, laminínu, kt. viaţe -dystroglykán 

komplexu DAG na bazálnu laminu. Merozínnegat. CMD sú podmienené chromozómu 6 a v 

merozíndeficitných rodinách je moţná prenatálna dg. vyšetrením biopsie chroniónových klkov. 

• Fukuyamova kongenitálna dystrofia svalov – vyskytuje sa najmä v Japonsku. Prejavuje sa 

výraznými abnormalitami CNS (leukoencefalopatia). Väčšina detí je mentálne retardovaných a má 

epilepsiu. Podmieňuje ju mutácia génu pre fukutín na chromozóme 9q31. 

• Kongenitálna dystrofia svalov následkom mutácie proteínu príbuzného fukutínu (FKRP) – je mierna 

forma dystrofie svalov panvového pletenca podmienená mutáciou chromozómu 19 a génu pre 

FKRP. Detekca je moţná priamym sekvenovaním génu al. prácnou analýzou väzby. 

• Syndróm rigidnej chrbtice – niekt. prípady podmieňuje deficit selenoropteínu (SEPN1) a prejavujú 

sa asociovaným reštriktívnym respiračným sy. 

• Santavuoriho typ – choroba svalov-očí-mozgu, spája sa s abnormalitami očí (retinopatia, 

strabizmus, glaukóm) a CNS (lyzengýria) následkom poruchy migrácie neurónov. Vyvoláva ju 

mutácia génu pre glykozyltransferázu (POMGn Ti). 

• Walkerov-Warburgov syndróm – je ťaţšia forma CMD s ľahšími očnými príznakmi; patol. lokus 

a proteínový produkt ešte nepoznáme. 



2G. Kongenitálna dystrofia svalov panvového pletenca 2G – LGMD2G, je podmiene-ná bodovými 

mutáciami al. malými deléciami génu na chromozóme 17q11–12 pre teletonín (titín-Cap). Teletonín 

je substrátom serínkinázovej domény titínu; titín fosforyluje C-terminálnu doménu teletonínu vo 

včasnom štádiu diferenciácie myocytov. Nachádza sa vkostrovom a srdcovom svale. Nachádza sa v 

Z-diskoch sarkoméry. Choroba sa manifestuje v 9. – 15. r. proximálnou svalosťou svalov ramena a 

proximálnou a distálnou slabosťou svalov dolných končatín (padajúca noha, ,,foot drop“). V 3. – 4. 

dekáde nastáva strata schopnosti chodiť v 40 % prípadov. Hypertrofia lýtok je prítomná v ½ a atrofia 

v druhej ½ prípadov. Postihnutie srdca býva v 55 % prípadov. Hodnoty CK v sére so 3 – 30-

násobne zvýšené, v neskoršom veku sa zniţujú. Histol. sa zisťujú oprejavy myopatie: degenerácia a 

regenerácia, lemované vakuoly, neoprítomný teletonin vo svale. 

2H. Kongenitálna dystrofia svalov typu Manittoba Hutterite – je podminená mutácioh génu 

obsahujúceho tripartitný motív 32 (TRIM32) na chromozóme 9q31–q33. TRIM32 je E-3-ubikvitínová 

ligáza, kt. funkciou je značenie proteínov s ubikvitínom pre degradáciu proteazómom Nachádza sa 

cytoplazmatických a jadrových telieskach kostrového a srdcového svalu, semenníkov a koţe. 

Choroba sa začína v 8. aţ 20 r., niekt. pacienti sú aj v 30,. r. asymptiomatickí. Začína sa 

proximálnou slabosťou chrbtových svalov, únavnosťou a zmenami chôzde. Progresia je pomalá a 

chôdza neporušená nad 50. r. ţivota. Hodnoty CK v sére so 250 – 4500 U/l, na EMG sú myopatické 

zmeny. Vo svalovou vzorke sa nachádza variabilita veľkosti svalových vláken, prejavy degenerácie 

a regenerácie, rozvláknenie, vnútorné jadrá a fibróza endomýzia.  

2I. Kongenitálna dystrofia svalov panvového pletenca 2I – LGMD 21, je podmienená mutáciami 

génu pre proteín príbuzný fukutínu (fukutin-related protein, FKRP) na chromozóme 19q13.3. 

Mutácia alely vyvoláva aj KDS s hypertrofiou svalov a normálnym CNS (MDC1C) a myopatiu 

s abormálnym merozínom (laminín- -

manozidázou II a asociovaná s procesovaníém dystroglykánov. Choroba sa opísala vo > 40 

rodinách. Prejavuje sa v 0,5 aţ 27 r. ţivota. Prejavuje sa prevaţne proximálnou slabosťou dolných 

končatín, kolísavou chôdzou, sťaţeným vystupovaním do schodov, hypotóniou, niekedy aj 

respiračnou insuficienciou, atrofiou oslabených svalov a hypertrofiou lýtok (77 %) a jazyka, kŕčmi a 

myoglobinúriou. Šľachové reflexy sú zachované, príp. mierne zníţený patelový reflex, intelekt 

normálny. Niekedy sú prítomné kontraktúry členkov. V 30 % je dilatačná kardiomyopatia. Koţa 

môţe byť chabá hyperextendibilná. Ťaţšie prípady sa manifestujú uţ pred 2. r., mierne formy 

neskôr. Hodnoty CK v sére sú zvýšené (1000 – 8000 U/l). Histol. sa zisťuje variabilita veľkosti 

vláken, nekróza a regenerácia vláken, prevaha postihnutia vláken typu I, mierne rozmnoţené 

väzivo, zníţený obsah -dystroglykánu a 2-laminínu s normál-nym obsahom dystrofínu. EKG 

vyjkazuje normálny nález. 

2J. Kongenitálna dystrofia svalov panvového pletenca 2J – zapríčiňuje ju mutácia génu pre titín na 

chromozóme 2q31, napr. missense mutácia Leu293,356Pro a 11 bp deléciu (fínsky typ). Mutácia 

alely podmieňujú aj fínsku distálnu myopatiu a dilatačnú kardiomyopa-tiu 1G. Choroba sa začína 

v detstve slabosťou proximálnych i distálnych svalov, atrofiou m. tuibialis anterior. Po 20 r. býva 

pacient upútaný na vozík.  

■ Kongenitálna dystrofia svalov s familiárnou junkčnou bulóznou epidermolýzou – AR dedičná 

choroba podmienená mutáciou génu pre plektín na chromozóme 8q24.3–qter. Ide o malé delécie 

a duplikatúry génu pre proteín plektín veľkosti 500 kD. Obsahujú intermediárne vláknité domény al. 

domény viaţuce aktín. Patrí do skupiny plakínu. Exprimuje sa vo všetkých tkanivách, najmä vo 

viacvrstvovom epiteli, svalstve a mozgu. Subcelulárne je lokalizovaný v miestach záťaţe, na 

nervosvalovej junkcii v postsynaptickej membráne, vo svale v sarkoleme a Z-diskoch, v koţi tvorí 

hemidezmozómy, v myokarde vmedzerené disky viazané v komplexoch s dezmuslínom 

prostredníctvom -dystrobrevínu a dezmínu. Nachádza sa aj v ďalších štruktúrach, ako sú 

mikrotubuly, -spektrín, jadrový lamín B, integrín 4, proteíny asociované s mikrotubulami. Sú to 



cytoskeletové štruktúrne proteíny, kt. úlohou je zabezpečiť mechanickú integritu bunky: tvorbou 

intermyofibrilárneho dezmínového cytoske-letu. Je substrátom kaspázy 8 počas apoptózy 

sprostredkovanej receptorom pre CD95 a TNF.  

Známe sú asociácie s kongenitálnou slabosťou al. hypotóniou svalov, bulóznymi zmenami na koţi 

následkom traumy al. pôsobenia tepla. Postihnuté sú proximálne, distálne, tvárové a očné svaly. 

Priebeh je mierne progresívny, do 10 r. sú pacienti upútaní na vozík. Stupeň slabosti koreluje s 

hodnotou expresie plektínu. Prítomná je difúzna hypotrofia svalstva, kontraktúry lakťov, u detí 

respiračné komplikácie, alopecia, oneskorená dentícia, hrtanové membrány, striktúry močovej rúry, 

atrofia mozgu a mozgových zväčšenie komôr. 

Hodnoty CK v sére sú zvýšené (> 1000). Na EMG sa zisťuje dekre- ment po opakovanej stimuýlácii 

nervu, myopatická iritabilita svalu. Na nervosvalovej platničke sú prítomné fetál-ne i adultné 

acetylcholínové receptory. V bioptických vzorkách sa zisťuje nekróza a prejavy regenerácie, 

kolísavá veľkosť svalových vláken, vnútorné jadrá, zmnoţenie spojiva. Pri farbení NADH sa 

pozoruje abnormálna vnútorná architektonika, pri farbení s integrínom 1D ostnaté výbeţky 

sarkolemy. V svalových Z-čiarach a koţi je zníţený obsah plektínu a hemidezmozómového proteínu 

HD1. Vo väčšine svalových vlákien sú uloţeniny dezmínu. Biochemicky sa zisťuje zníţená akvitita 

komplexu I a IV cytochrómoxidázy c. Pri biopsii sa zisťuje abnormálny tvar, inklúzie a proliferácia 

mitochondrií. Th. osvedčuje sa 3,4-diamínopyridín, pyridostigmín je neúčinný.  

■ Koreňový typ kongenitálnej dystrofie svalov   

■ Kongenitálna dystrofia svalov  s hypertrofiou svalov a normálnym CNS (typ 1C) – je AR myopatia 

podmienená proteínom príbuzným fukutínu (fukutin-related protein, FKRP. Patol. gén sa nachádza 

na chromozóme 19q13.3, alelická porucha podmieňuje aj LGMD 2I. Najvýyššie hodnoty FKRP sú v 

kostrovom svalstve, myokarde a placente. Choroba sa manifestuje v prvých týţd. ţivota. Typická je 

svalová slabosť a neschopnosť chôdze, hypertrofia svalov. CNS je nezmenený. Hodnoty CK sú 

veľmi vysoké. V bioptickej vzorke sa zisťujú dystrofické zmeny svalov. Mierne zníţené sú hodnoty 

2-laminínu, výrazne zníţené hodnoty  -dystroglykánu (ako pri →Fukuyamovom syndróme). MRI 

mozgu nevykazuje zmeny, na EKG je normogram. 

■ Kongenitálna dystrofia svalov s deficitom merozínu vo svale, mentálnou retardáciou a cystami 

mozočka – je autozómovo recesívne dedičná porucha opísaná v 4 prípadoch, z toho 3 v Tunisku. 

Manifes-tuje sa od narodenie do 3 . mes. veku Prejavuje sa hypomobilitou a hyopaktivitou, hypotó-

niou, svalovou slabosťou. Postihuje svalstvo difúzne, najmä svalstvo krku a tváre. Dieťa stáť, chodiť 

ani sedieť. Svalstvo je atrofované, svalstvo predkolelní hypertrofované, prítomné bývajú kontraktúry 

kolenových, členkových lakťových a chrbticových svalov. Prítomná je skolióza, mikrocefália, 

psychomotorická retardácia a oneskorený vývoj reči. Hodnoty CK sú zvýšené (4000 – 7000). 

Vedenie nervových vzruchov je normálne. Na EMG sú myopatické zmeny. V mozočku sa 

nachádzajú cysty, hypoplázia vermis a abnormality bielej hmoty. Mozgová kôra je nezmenená. V 

bioptických vzorkách sa zisťuje variabilita svalových vláken, zmnoţenie väziva, mierna degenerácia 

al. regenerácia. Hodnoty 2- 5-laminínu zvýšené. 

■ Kaveolínová myopatia – je podmeinená 3p25 mutácia Gly55Ser; kongenitálna dystrofia svalov 

panvového pletenca.  

■ Kongenitálna dystrofia svalov s addukovanými palcami, oftalmoplégiou a mentálnou retardáciou – 

je AR dedičná choroba opísaná u konsangvinóznych sicílskych súrodencov. Manifestuje sa od 

narodenia adduovanými palcami, ich kontraktúrami, hyperlordózou, hypotóniou, oneskorením 

chôdze. Prítomná je ťaţká difúzna slabosť tvárových svalov, oftalomoplégia, ptóza mihalníc, 

mentálnou retardáciou (IQ ~ 60 – 70). Sérové hodnoty CK sú zvýšené (130 – 750 U/l), rýchlosť 

vedenia vzruchov normálna, na MRI mierna hypoplázia mozočka, histol. rozličná veľkosť svalových 

-dystroglykánu.  



■ Kongenitálna dystrofia svalov s včasnou rigiditou chrbtice – AR dedičná choroba, kt. 

charakterizuje inkorporácia selenocysteínu do proteínu na kodóne UGA (normálne stop kodón), 

podmienená mutáciou génu SEPN1 na chromozóme 1p35–p36 (frameshift, nonsense al. missense 

mutácia) inzerciou sekvencie N,1. Kodón UGA sa rozpoznáva ako kodón selenocysteínu, pričom je 

potrebná inzercia sekvencie (SECIS) do 3'UTR transkriptov. Selenoproteíny katalyzujú oxidačno-

redukčné reakcie. Obsahujú zvyšky selenocysteínu (Sec) uloţené v aktívnom mieste enzýmu. 

Deficit selénu zapríčiňuje kardiomyopatiu (kešanskú chorobu. Opísali sa prípady v Maroku, Turecku, 

Iráne a Škandinávii. Klin. obraz charakterizuje slabosť, manifestuje sa od narodenia do 1. r. veku, 

hypotóniou. Postihnuté sú svaly šije, tváre, proximálne i distálne svalstvo rôznou inteznitou, 

obyčajne symetricky. Dieťa začína chodiť najskôr po 2,5 r. Môţe sa postupne zlepšovať, neskôr 

neprogreduje al. sa mierne zhoršuje. Prejavuje sa poruchami dýchania, poklesom vitálnej kapacity v 

1. dekáde aţ o 50 %, nočnou hypoventiláciou a centrálnou apneou počas paradoxného spánku. 

Kostrové svalstvo vrátane chtbice začína tuhnúť v 3. – 7. r. Obmedzenáí je flexia šije a chrbtice. 

Skolióza sa zjavuje v 4. – 12. r. a progreduje. Ďalšie kontraktúry (50 %) sa týkajú lakťov, bedrových 

extenzorov, členkov, kolien. Niekedy sú mierne poruchy vedenia vzruchov. Intelekt býva normálny. 

Hodnoty CK sú nezmenené. Na MRI sa zisťujú selektívne postihnutia svalov so stratou objemu a 

zvýšením signálu na T1. Postihnuté bývajú m. vastus alteralis a biceps femoris, pričom ušetrený 

býva m. vastus medialis, m. semitendineus, m. adductor magnus a m. gracilis. Podľa nálezu MRI sa 

volí miesto biopsie, pri kt. sa nájde rôzne postihnutie svalov s variabilitou veľkosti vláken, príp. 

nekrózou, ,,minicores“. Spojivo endomýzia je zmnoţené len mierne. Hodnoty merozínu sú 

normálne.  

■ Kongenitálna dystrofia svalov s respiračnou insuficienciou a hypertrofiou svalov (typ 1A a 1B) – 

AR myopatia, kt. patol. gén sa nachádza na chromozóme 1q42. Choroba postihuje príslušníkov 

arab. a nem. rodín. Ťaţko postihnutá býva bránica, z čoho rezultuje respiračná insuficiencia, 

prítomná býva slabosť najmä krčných svalov, proximálne svaly, najmä končaitnové, menej tvárové 

sú postihnuté výraznejšie ako distálne. Poruchy chôdze sa manifestujú vo veku 1,5 – 2,5 r. valová 

slabosť neprogreduje. Prítomná býva generalizovaná svalová hypertrofia, kontraktúry, rigidita 

členkov a chrbtice (v 50 %). Intelekt je neporušený. Hodnoty CK sú extrémne zvýšené (1700 aţ 

7,600). MRI mozgu je v medziach normy. Prítomné bývajú dystrofické zmeny, v niekt. vláknach 

zníţené mnoţstvo spojivových proteínov, integrínu -7 a 1D, ako aj merozínu (mutácie 

merozínového génu sa nezistili). Hodnoty heparánsulfátových proteoglykánov sú normálne. 

■ Kongenitálna dystrofia svalov s hypertrofiou svalstva, mikrocefáliou a mentálnou retardáciou – je 

AR porucha, opísaná u talianskych detí. Manifestuje sa uţ pri narodení, prítomná býva hypotónia, 

kĺbové kontraktúry (bedrrá, kolená, členky. lakte, šijové flexory), psychomotorická retardácia, 

oneskorený vývoj reči. Dieťa nechodí a svalstvo je difúzne zoslabené. Svaly predkolenia, m. 

quadriceps a jazyka sú hypertrofické. Očné svaly nebývajú postihnuté. Porucha neprogreduje. 

Hodnoty CK sú veľmi vysoké. V bioptických vzorkách sú dystrofické zmeny, svalové vlákna sú 

zmenšené, väzivo zmnoţené, prítomné sú prejavy miernej degenerácia al. regenerácia. Čiastočne 

zníţené sú hodnoty 2-laminínu a zvýšené hodnoty 5-laminínu. Pri MRI fossa cranii posterior je 

zväčšená cisterna magna, hypoplázia vermis cerebelli, príp. hemisfér mozočka. V bielej hmote je 

,,patchy signal“, najmä periventrikulárne. Na EKG je normogram. 

■ Kongenitálna dystrofia svalov s atrofiou mozočka – AR dedičná choroba, kt. sa manifestuje u 

novorodencov do 7. mes. generalizovanou hypotóniou, oneskoreným motorickým vývojom, 

slabosťou postihujúcou viac proximálne ako disdtálne svaly, mozočkovou ataxiou, nystagmom a 

dyzartriou, mentálnou retardáciou. Hodnoty CK v sére sú zvýšené (900 – 5000). Biopsia vykazuje 

variabilitu veľkosti vláken, zmnoţenie väziva, normálny obsah dystrofínu a merozínu. V mozoč ku je 

atrofia Dandyho-Walkerovho typu, biela hmota je normálna. Prieheh choroby je stacionárny.  



■ Kongenitálna dystrofia svalov s mutáciami génov pre integrín -7 – AR dedičná choroba 

podmienená mutáciou génu pre integrín -71 na chromozóme 12q13. Gén D postihuje najčastejšie 

delécia 98 párov báz. 71 integrín sa nachádza najmä vo svalstve. Je receptorom laminínu a 

zabezpečuje transmembránové spojenie cytoskeletu s extracelulárnym matrixom, migráciu 

myoblastov, tvorbu spojenia svalu so šľachou. Zmnoţený byva pri Duchennovej a Beckerovej 

svalovej dystrofii, zníţený obsah sa pozoruje pri Fukuyamovej svalovej dystrofii a kongenitálnej 

dystrofii svalov s deficitom lamininu 2. Klin. sa prejavuje hypotóniou, oneskorým vývojom (chôdza 

aţ v 2. – 3. r.), slabosťou proximálnych svalov, mentálnou retardáciou. Hodnoty CK sú mierne 

zvýšené.. Pri biopsii je variabilná veľkosť svalových vláken a nedostatočné farbenie na integrín -7.  

Kongenitálna dystrofia svalov s atrofiou CNS a chýbaním veľkých myelinizovaných periférnych 

axónov – AR dedičná choroba s manifestáciu u novorodencov. Prítomná je arthrogryposis multiplex 

congenita, ťaţká a generalizovaná psychomotorická retardácia, hypotónia, slabosť najmä tvárových 

axiálnych a končatinových svalov, respriačná insuficiencia, exitus nastáva v 1. r. Výrazná je 

ventrikulomegália a ťaţká atrofia mozgu a mozočka. 

Porucha génu COL6A3 podmieňuje aj Ullrichovu kongenitálnu svalovú dystrofiu (UCMD) (syn. 

Ullrichova skleroatonická svalová dystrofia). Je to AR dedičná kongenitálna myopatia. 

Charakterizuje jú svalová slabosť a mnohopočetné kontrajktúry kĺbov, kt. sa manifestujú uţ pri 

narodení al. v ranom detstve. Klin. priebeh je ťaţší ako priebeh Bethlemovej myopatie. 

c) Dystrofické myopatie viazané na chromozóm X 

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

c1. Barthov sy. (Xp28 pre tafazíny) 

c2. Beckerova choroba (Xp21 pre dystrofín)  

c3. Duchennova choroba (Xp21 pre dystrofín) 

c4.28. Emeryho-Dreifussov sy. (Xq28 pre emerín) 

c5.29. McLeodova choroba (Xp21 pre XK) 

c6. Vakuolárne svalové dystrofie 

 Danonova choroba (Xq24 pre LAMP-2) 

  Nadmerná autofágia (Xq28) 

  Mentálna retardácia + kardiomyopatia 

c7. Dilatačná kardiomyopatia (6q23) 

c8. Kontraktúry členkov so ↑ CK 

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

c1. Barthov syndróm – skr. BTHS, dystrofická myopatia podmienená mutáciou lokusu Xp28 pre 

tafazíny. 

c2. Beckerova choroba – Becker Muscular dystrophy, BMD, mierna forma dystrofinopa-tie, 

podmienená deléciami al. zdvojením génu Xp21 pre dystrofín v oblasti exónov 45–60 distálnej časti 

lineárnej domény. Stupeň deficitu dystrofínu koreluje so stupňom závaţnosti choroby a jej 

progresiou. Prítomná býva myoglobinúria, kŕče a mylagie, dilatačná kardiomyopatia sa vyskytuje 

skoro v 1/2 prípadov. 

Dystrofinopatie u ţien postihuje sporadicky nosičky choroby a prejavujú sa myopatiou 

a kardiomyopatiou. Predtým sa zaraďovali do skupiny dystrofií svalov panvového pletenca al. 

sporadických kardiomyopatií. Zistiolo sa však, ţe ide o heterozygotkné prenášačky, kt. majú 

inaktivovaný gén na chromozóme X. Nestabilita sarkolemy vyvoláva degeneráciu svalov 

a zapríčiňuje zvýšené hodnotyu CK v sére. Po niekoľkých cykloch degenerácie-regenerácie môţe 

regereačná schopnosť svalu vymiznúť úplne. Ţenské prenášačky sú modelom koexis-tencie 

dystrofín kompetentných jadier a dystrofín nekompetentných svalových jadier, kt. pomer je ~ 1:1. 

Táto koexistencia dvoch druhov jadier je príčinou ťaţkostí s génovou a bun-kovou th. DMD.  



c3. Duchennova svalová dystrofia – Duchenne muscular dystrophy, DMD, je skupina svalových 

dystrofií charakterizovaná zväčšením svalov. Je to jedna z najčastejších svalových dystrofií a 

vyznačuje sa rýchlou progresiou degenerácie svalov v ranom štádiu ţivota. Všetky sú viazané na 

chromozóm X a postihujú najmä muţov; prevalencia je ~ 1:3500 chlapcov. Patol. gén na 

chromozóme X (Xp21) kóduje veľký proteín dystrofín, kt. tvorí súčasť cytoskeletu, vystuţuje myocyt 

tým, ţe zakotvujú elementy vnútorného cytoskeletu do povrchovej membrány. Bez neho sa stáva 

bunková membrána zvýšene priepustná, takţe narastá intracelulárny tlak aţ kým bunka nepodľahne 

ruptúre a zániku. Na to nadväzuje imunitná reakcia. Na myších modeloch sa uţ podarilo zvýšiť 

produkciu proteínu podobného dystrofínu, utrofínu, kt. by sa mohol uplatniť v th. 

Dystrofinopatia, ku kt. patrí aj Beckerova svalová dystrofia (BMD) a atypické mierne formy s kŕčmi a 

myalgiami, myoglobinúriou, kardiopatiou, postihnutie ţien-prenášačiek a zvieracie modely (mdx 

myš, červený retriever). 

Dystrofín je lineárny cytoskeletový proteín s Mr 427 000, nachádza sa na cytoplazmatickej strane 

sarkolemy kostrového a srdcového svalu a skladá sa zo 4 štruktúrnych domén: 1. N-terminálna 

-aktinínu viaţucou vápnika a-spektrínom; 2. série 24 

repetícií 109 aminokyselínových motívov vo forme trojitého helixu (rod); 3. domény bohatej na 

-aktinínu viaţucou vápnik; 4. C-terminálna doména, kt. nemá 

homológiu s inými proteínmi s výnimkou utrofínu. Namerná expresia utrofíbnu sa skúšala v th. 

dystrofinopatií pri mdx myšiach. Mutácie domény bohatej na cysteín a prvej polovice C-terminálnej 

domény má za následok fenotyp DMD, kým strata min. 200 aminokyselín C-terminálneho konca 

intermediárny fenotyp DMD/BMD. Delécia génu pre dystrofín ,,in frame“ podmieňuje BMD. 

DMD postihuje chlapcov < 5-r. Patrí k najťaţším formám myopatie. Častá je súčasná 

kardiomyopatia. Slabosť a úbytok svalstva so zvýšenou hodnotu CK v sére však bývajú aj pri iných 

dystrofiách, ako je facioskapulohumerálna dystrofia, myopatia panvového pletenca, myotonická 

dystrofia); môţe postihnúť chlapcov i dievčatá s normálnymi hodnotami enzýmu v sére. Pacienti s 

miernou formou môţu byť schopní normálneho ţivota, ale progresívna slabosť a skolióza 

podmieňujú respiračnú insuficienciu, recidívy respiračných infektov a exa-cerbácie slabosti.DMD u 

chlapcov sa manifestuje v ranom detstve ťaţkosťami pri behu, neskôr s chôdzou do schodov, strata 

schopnosti chôdza sa dostavuje priemerne v 10,5 r. veku. V 55 % prípadov ide o delécie jedného al. 

viacerých exónov génu, ~ 5 % zdvojenia, zvyšok bodové mutácie. 

Patogenéza – predpokladá sa, ţe vo svale s deficitom dystrofínu mechanické napätie svalu 

vyvoláva nekrózu myocytov. Imunochem. sa dokázal zníţený obsah všetkých proteínov 

asociovaných s dystrofínom a NO syntetázy v sarkoleme, čo je priamy následok nedostatku 

dystrofínu. Sek. reagujú T-lymfocyty, makrdfágy a mastocyty, pričom dystrofický proces 

charakterizujú cykly degenerácie-regenerácie svalových vláken. Satelitné bunky sú schopné 

vykonať 20 – 25 takýchto cyklov, potom sval podľahne progresívnej fibróze.Na povrchu 

regenerujúcich sa svalových vláklen sa exprimujú silne reaktívne molekuly MHC I. Dystrofický 

proces spomaľujú steroidy, kt. zvyšujú masu a silu, zbiţujú katabolizmus svalu a počet cytotoxických 

T-lymfocytov a modulujú sekréciu lymfokínov. 

Pri DMD je porušené spriahnutie excitačno-kontrakčného procesu a spracovanie iónov Ca
2+

. V 

normálnom svale je správna cyklizácia Ca
2+

 predpokladom optimálneho excitačno-kontrakčného 

spriahnutia a relaxácie svalu. Kontrakcia svalu je indukovaná uvoľnením Ca
2+

 z luminálnych zásob 

SR cestou komplexu uvoľňovacieho Ca
2+

-kanála ryanodínového receptora. Prechodné otvorenie 

izoformy Ca
2+

-uvoľňovacieho kanála sa spúšťa priamymi fyz. interakciami s napäťovo závislým 

dihydropyridínovým receptorom junkčných transverzálnych tubulov. Spätné vychytávanie 

cytozolového Ca
2+

 indukujúce relaxáciu sprestredkúvajú Ca
2+

-ATPázysarkoplazmatického retikula 

pozdĺţnych tubulov a terminálnych cisterien. 



V priesvite SR sa veľká časť Ca
2+

 udrţuje viazaná na vysokokapacitný proteín viaţuci Ca
2+

 

kalsekvestrín. Kým expresia ryanodínového receptora, dihydropyridínového receptora ani kalsek- 

vestrínu nie je pri DMD porušená, pozoroval sa výrazný pokles obsahu proteínu podobného 

kalsekvestrínu s Mr 150 000 aţ 220 000 v dystrofických mikrozómoch. Zníţená je aj celková 

väzbová kapacita pre Ca
2+

 v SR. Deštrukcia svalových vláken pri DMD je následkom abnormálneho 

spracovanie Ca
2+

 sarkolemou, SR a mitochondriami. 

Dg. význam má stanovenie izoenzýmov CK, sérových elektrrolytov (Ca
2+

, Mg
2+

), myoglobí-nu v 

sére, kreatinínu a močoviny v sére. Myoglobinúria sa prejaví pozit. nálezom v moči 

s mikroerytrocytúriou. Vyšetruje sa aj KO (anémia?), FW, funkčné skúšky štítnej ţľazy. K EKG 

prejavom hypokaliémie patria difúzne nešpecifické zmeny úseku ST-T, predĺţenie inter-valu P-R, 

prítomnosť vĺn U, rozšírený interval QRS.  

Kortikoterapia sa nemá aplikovať pred stanovením definitívnej dg. 

K špeciálnym testom patrí gen. vyšetrenie, vyšetrenie antinukleárnych protilátok (ANA), MRI, EMG, 

svalová biopsia. 

Pri ťaţkej myopatii s kardiomyopatiou môţe vzniknúť respiračná insuficiencia, porucha vedenia 

(blokáda) a aspirácia. Th. je podporná. 

Dfdg. – treba odlíšiť Guillainov-Barrého sy., Lambertov-Eatonov myastenický sy., myasthe-nia 

gravis, tick-borne diseases 

U pacientov s rabdomyolýzou je indikovaná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starost-livosti s 

cieľom zabrániť potenciálne ţivot ohrozujúcim obličkovým komplikáciám a hyperka-liémii. 

Pri hypokaliemickej periodickej paralýze sa osvedčuje i. v. aplikácia glukózy a inzulínu al. p. o. 

aplikácia draslíka (KCl). 

Hltanie nebýva porušené, takţe záchvat moţno zmierniť perorálnym podaním K
+
; i. v. sa má K

+
 

aplikovať len v nevyhnutných prípadopch a opatrne.  

Záchvaty môţu ustúpiť v priebehu 4 – 24 h spontánne a po nadmernej suplementácii K
+
 môţe 

vzniknúť hyperkalikémia. V profylaxii záchvatov je vhodné podávanie spironolaktónu a acet-

azolamidu. 

Pri hyperkaliemickej periodickej paralýze bývajú záchvaty také krátke, ţe th. nevyţadujú. U niekt. 

pacientov sa záchvaty zmiernia po poţití sacharidov na začiatku záchvatu. Hodnoty K
+
 v sére 

zniţuje aplikácia glukózy a inzulínu. Osvedčuje sa aplikácia polystyrénsulfonátu sodného 

(Kayexalate
®
). 

Komplikácie: arytmie, hypertenzia, dysfágia, akút. dilatácia ţalúdka, respiračná insuficiencia, 

endokrinopatie, katarakta, senzorickonervová strata sluchu, konvulzie a dysplázie mozgu, včasný 

exitus. Prognóza závisí od etiológie 

c4. Emeryho-Dreifussova kongenitálna dystrofia svalov 2 a 3 – (EDMD2/EDMD3, je AD (EDMD2) a 

recesívne dedičná (EDMD3) choroba viazaná na chromozóm X. Charakteri-zujú ju včasné 

kontraktúry lakťov a Achillovej šľachy (pred vznikom svalovej slabosti), obmedzením flexie krku, 

pomaly progredujúcou atrofiou a slabosťou humeroperoneálnych svalov a kardiomyopatiou 

s poruchami prevodu. Existujú aj forma viazaná na chromozóm X pre proteín vnútornej jadrovej 

membrány emerín, vyvolanej mutáciou génu STA na lokuse Xq28. Opísala sa aj iná forma sy., kt. je 

následkom heterozygotnej mutácie ďalšieho jadrového proteínu, laminínu A/C, kt. interaguje s 

emerínom. Jestvujú teda rozličné patol. lokusy, kt. podmieňujú EDMS. 

c5. McLeodova choroba (Xp21 pre XK) 



c6. Vakuolárne svalové dystrofie – zahrňujú Danonovu chorobu (Xq24 pre LAMP-2), KDS s 

nadmernou autofágiou (Xq28) a sy. mentálnej retardácie s kardiomyopatiou. 

■ Danonova choroba – AD vakuolárna kardiomyopatia a myopatia viazaná na chromozóm X, je 

podmienená mutáciou génu pre membránový proteín 2 asociovaný s lyzozómami (lysosome-

associated membrane protein 2, LAMP-2) na chromozóme Xq24. LAMP-2 je membránový proteín s 

3 doménami, luminálnou, transmembránovou a cytoplazmatickou, vystiela vnútornnú stranu 

membrány lyzozómov; je vysoko glykovaný. Má 2 izoformy: ubikvitárny LAMP-2A a kostrovosvalový 

a srdcový LAMP-2B. Začína sa väčšinou v detstve, príp. do 2. dekády. Prejavuje sa symetrickou 

proximálnou slabosťou svalov plecového pletenca a šije, v 15 % atrofiami. V 100 % prípadov je 

prítomná koncentrická hypertrofická kardiomyopatia s poruchou ľavej komory, zhrubnutím 

medzikomorovej priehradky a zadnej steny, arytmiami, príp. náhlyum exitom. Prejavuje sa zmenami 

na EKG, kt. sa maniofestujú v puberte. V 80 % je mentálna retardácia, v 1/3 prípadov 

hepatomegália, deformity nôh. Exitus sa dostavuje od 2. do 5. dekády na zlyhanie srdca. Hodnoty 

CK v sére je 4–35-násobná (300–3000 U/l). Na EKG sa zisťujú prejavy WPW sy, skrátený interval 

P–Q, vysoká voltáţ v pre-kordiálnych zvodoch. Myopatický obraz EMG sa vyskytuje v 100 %, 

myotónia a spontánna aktivita v 30 %. Mierne abnormality na EEG sú v 28 %, aktivita pečeňových 

enzýmov je zvýšená, na MRI je normálny obraz mozgu. V bioptických vzorkách sa zisťujú vakuoly 

podobné myopatii s nadmernou autofágiou viazanou na chromozóm X, autofágické vakuoly, kt. 

obsahujú lyzozómové enyýmny a cytoplazmatické vakuoly s malými solídnymi bazofil-nými 

granulami. Veľkosť vláken varíruje. Histochem. sa zisťuje aktivita kyslej fosfatázy a esterázy, 

imunocytochem. prítomnosť dystrofínu, laminínu a limp-1. Elektronopticky sa znázornia vakuoly 

obsahujúce častice glykogénu a cytoplamatickú drvinu. Proteín LAMP-2 je obyčajne neprítomný. V 

myokarde je fibróza a intracytoplazmatické vakuoly.  

U ţien-prenášačiek sa choroba vyskytuje vo > 70 % prípadov, všetky majú abnormálne EKG. 

Choroba sa manifestuje vo veku 12 aţ 53 r. prejavmi dilatačnej kardiomyopatie, v 1/3 prípadov 

slabosťou proximálnych svalov končatín a šioje. Exitus sa dostavuje v 4. – 5. dekáde, 

kardiostimulátor si vyţaduje 17 %. Hodnoty CK v sére dosahujú 100–600 U/l. 

■ Skapuloperoneová myopatia   

■ Nadmerná autofágia – je recesívne dedičná dystrofia viazaná na chromozóm Xq28. Opísala sa v 

16 rodinách v Európe a Sev. Amerike. Podmieňujú ju mutácie lokusu blízko emerínového lokusu. 

Manifestuje sa od narodenia do 20. r. veku slabosťou, sťaţením chôdze do schodov a behu, 

postihnuté sú symnetruicky proximálne svaly, viac dolných ako horných končatín, príp. členkov. 

Hypertrofia ani myotónia nebývajú. Ide o pomalú progresiu al. stabilný priebeh, srdce postihnuté 

nebýva, intelekt je normálny. Hodnoty CK v sére je 2 – 15-násobné, vyššie v dospelosti ako u detí. 

Na EMG sú prejavy myopatie, vysoká amplitúda a polyfázické motorické jednotky s normálnym 

trvaním, vysokofrekvenčná myotonická spontánna aktivita, a to aj v klin. nepostihnutých svaloch. 

Najviac postihuje m. psoas, predné svaly stehna a zadné svaly predkolenia. V bioptickej vzorke sa 

zisťuje variabilita veľkosti vláken, min. nekróza, vakuoly v sarkoplazme podobné vakuolám pri 

Danonovej chorobe (LAMP-2): nadmerná autofágická aktivita, bazofilné granuly, obsah tvoria 

lyzozómové enzýmy, vápnik, zloţky komplementu C5b – 9 a bunková drvina. Imunochem. sa 

dokáţe prítomnosť dystrofínu, LAMP-2 a sarkoglykánu, vo vakuolách 1-antitrypsín. Vakuolizované 

vlákna exprimujú polysialovanú izoformu NCAM. Bazálna lamina v postihnutých vláknach vykazuje 

viaceré vrstvy a obsahuje zrnitý materiál.  

■ Mentálna retardácia s kardiomyopatiou – je recesívne dedičná choroba viazaná na chromozóm X, 

patol. gén sa nachádza na chromozóme Xq24-q25. Manifestuje sa v destve. Mozog má niţšiu 

hmotnosť, prítomný je nanizmus, malé nohy, medzera medzi 1. a 2. prstom, hyperextenzibilné kĺby, 

kyfóza, obezita, malé semenníky, prominujúca dolná pera, poruchy jemnej koordinácie, mentálna 



retardácia, poruchy pozornosti, hyperaktivita, menlivá nálada, agresivita, chôdza so širokou bázou, 

úbytok svalstva dolných končatín, pacienti sú odkázaní na vozík. 

■  Kongenitálna dystrofia svalov s inklúznymi telieskami – IBM3; opísali sa AD dedičné prípady; 

→štruktúrne myopatie. 

Emeryho-Dreifussova kongenitálna dystrofia svalov 2 a 3 →dystrofické myopatie. 

Facioskapulohumerová kongenitálna dystrofia svalov →dystrofické myopatie. 

Fukuyamova kongenitálna dystrofia svalov →dystrofické myopatie.  

Gowersova-Langova distálna myopatia →dystrofické myopatie. 

Kalpaínová kongenitálna dystrofia svalov →dystrofické myopatie. 

McLeodova choroba →dystrofické myopatie. 

Metabolické myopatie – m. vyvolané poruchami metabplizmu v dôsledku gen. porúch al. 

endokrinopatiami. 

Mitochondriové myopatie – skupina m. so zväčšenými, často abnormálnymi mitochondriami vo 

svalových vláknach, prejavujúcich sa intoleranciou námahy, celkovou slabosťou, laktátovou 

acidózou, infantilnou kvadruparézou, oftalmoplégiou a kardiálnymi abnormalitami. Metabolická 

porucha zahrňuje poruchu utilizáciou substrátu, poruchy spriahnutia mitochondriového dýchania a 

fosforylácie a deficit zloţiek dýchacieho reťazca v mitochondriách. Najčastejším prejavom  m. m. je 

chron. progresívna externá oftalmoplégia (CPEO), pozvoľne progredujúca paralýza vonkajších 

očných svalov. Býva ptoza, paréza očí. Obyčajne býva aj slabosť kostrových svalov; 

→mitochondriopatie. 

Miyoshiho myopatia – distálna myopatia podmienená mutáciou lokusu 2p12-p(14 gén pre 

dysferlín). 

Myofibrilárne myopatie – -krystalín. 

Vyznačujú sa proximálnou i distálnou slabosťou, príp. respiračnou insuficienciou a kardio-

myopatiou.  

Myogénne myopatie – často o dedičné, pomaly progredujúce primárne svalové ochorenia, kt. sa 

manifestujú v detstve al. v puberte úbytkom svalstva, niekedy svalovými hypertrofiami al. 

pseudohypertrofiami (nahradenie svalstva tukom a väzivom). Neurogénna lézia sa pritom nezistí. 

Dg. sa stanovuje na základe anamnézy progresívnej slabosti, atrofií, príp. pseudohypertrofie, bez 

príznakov poškodenia nervového systému a porúch citlivosti. Dg. potvrdzuje nález EMG, kt. odlíši 

neurogénnu od myogénnej poruchy, histol. a biochem. vyšetrenie (stanovenie CK a jej izoen-zýmov 

v sére, myoglobínu v moči a sére, aktivity LD a jej izoenzýmov v sére, AST a aldolá-zy, kreatínu a 

kreatinínu v moči). Príp. postihnutie myokardu sa vylúčia pomocou EKG. 

Dfdg. – treba odlíšiť pseudomyopatické formy spinálnej atrofie, endokrinné myopatie (pri 

tyreotoxikóze, hypo- a hyperkorticizme) a polymyozitídy. Kauzálnu th. väčšiny myopatí nepoznáme. 

Th. sa zameriava na zmiernenie príznakov a optimalizáciu kvality ţivota. Inaktivita (pokoj na posteli) 

zhoršuje myopatií, preto sa podnecuje max. tolerovaná aktivita. Svalovú silu a funk-ciu pomáhajú 

udrţovať fyzioterapeutické procedúry. Mobilitu pacienta a sebestačnosť zlepšu-jú ortopedické 

pomôcky, ako sú barly, palice, vozíky. Stres choroby zmierňuje účasť v pod-porných zdruţeniach, 

kde si pacienti vymieňajú skúsenosti a preberajú svoje problémy. Prognóza kolíše v závislosti od 

typu svalovej dystrofie. Všetky typy myogénnych myopatií sa progresívne zhoršujú, rýchlosť postupu 

a stupeň závislosti však býva rôzny. Ku komplikáciám patria deformity, trvalá, progresívna pracovná 

neschopnosť, zníţená pohyblivosť a schopnosť postarať sa o seba, psychické poruchy, 

kardiomyopatia, respiračné poruchy (môţu zapríčiniť exitus). V prevencii myopatií sa u osôb s 



rodinnou anamnézou myasténie odporúča gen. konzultácia. Ţeny môţu byť asymptomatické, avšak 

sú nositeľkami patol. génov. Duchenno-va svalová dystrofia sa dá dg. prenatálne aţ v 95 % 

pravdepodobnosťou. 

K myogénnym myopatiám patria: 1. dystrofické myopatie; 2. štruktúrne myopatie; 3. myotonické 

myopatie; 4. kanalopatie; 5. metabolické myopatie; 6. endokrinné myopatie; 7. zápalové myopatie; 

8. toxické myopatie; 9. ostatné myopatie. 

Myotubularínové myopatie – centronukleárne m., sú podmienené poruchami proteínu 2, kt. je 

príbuzný myotubularínu (CMT 4B), viazanými na chromozóm X. Prítomné bývajú myofibrily podobné 

ranému embryovému svalu. M. sa začína v detstve polyhydramnióm, poruchami kostry, svalstva a 

vnútorných orgánov. Prebieha často fatálne. 

Myozínová myopatia →dystrofické myopatie. 

Nebulínová myopatia – nemalínová m. podmienená mutáciou génu pre tropomyozín. 

Nemalínová myopatia – neprogresívna m. neurčitej dedičnosti histol. charakterizovaná 

abnormálny-mi nitkovitými štruktúrami vo svalových bunkách, kloin. hypotóniou s difúznou slabosťou 

končatín a trupových svalov; manifestuje sa obyčajne u detí. 

Nonakova distálna myopatia →dystrofické myopatie.   

Očná myopatia – progresívna externá oftalmoplégia. 

Pagetova choroba  →dystrofické myopatie 

Paličková myopatia – nemalínová m.  

Osteoplastická myopatia – myopathia osteoplastica, myositis ossificans Munchmeyer. 

Toxické a liekové myopatie – myopatie môţu byť vyvolané endogénnymi al. exogénnymi látkami. 

K endogénnym intoxikáciám spojeným s myopatiou patria poruchy hydrominerálnej a acidobázickej 

rovnováhy (urémia, ketoacidóza, hyperamoniémia, hypo- a hyperkaliémia, hypo- a hypernatriémia, 

hypo- a hyperkalciémia, hypo a hypermagnziémia a i.). 

Exogénne látky, kt. sa spájajú s myopatiou zahŕňajú alkohol, botulotoxín, drogy, huby, pavúčie 

a hadie jedy, herbicídy, insekticídy, ortuť, toluén, zlato, mojave (látka, kt. sa viaţe na vápnikový 

dihydropyridínový receptor). Sem moţno zaradiť aj niekt. lieky a toxíny, kt. pôsobia na sval priamo 

al. nepriamo, ako je 4-aminopyridín (blokáda K
+
-kanála), azidotymidín, fencyklidín, heroín, klofibrát, 

klozapín, kokaín, kolchicín, lovastatín, oxaliplatina penicilamín, steroidy, strychnín a i. Sem patrí aj 

toxická myopatia po bodnutí pavúkom Latrodectus mactans, po pohryzení vretenicou obyčajnou 

(Vipera berus) al. štrkáčom pásavým (Crotallus horridus). 

Tyreotoxická myopatia – slabosť a trofia kostrového svalstva, najmä panvového a plecového 

pletenca, spojená s hypertyreozou. 

Welanderova myopatia – distálna Welanderova myopatia, zriedkavá svalová distroifia postihujúca 

svaly dolných končatín vrátane pletenca. Dedičnosť je autotómovo dominantná (lokus 5q) 

i recesívna (lokus 15q). Histol. obraz sa podobá Beckerovej svalovej dystrofii. Manifestuje sa 

v školskom veku al. aţ okolo 18. r. ţivota. Najvýraznejším nálezom je hypertrofia svalstva lýtky, 

ochabovanie sedacích svalov, a tým aj posturálna lordóza, menej výrazné je poškodenie flexorov 

a extenzorov šije, prítomná býva kardiomyopatia. S progresiou choroby nastáva výrazné 

ochabovanie svalov dolných končatín a skracovanie šliach. Priebeh je invalidizujúci. 

myopericarditis, itidis, f. – [myo- + l. pericardium osrdcovník + -itis zápal] myoperikarditída, zápal 

srdcového svalu a osrdcovníka, napr. pri lymeskej borelióze.. 



myoperitonitis, itidis, f. – [myo- + l. peritonaeum pobrušnica + -itis zápal] myoperitonitída, zápal 

pubrušnice spojený so zápalom svalstva brušnej steny. 

myophagus, i, m. – [myo- + g. fagein hltať] myofág. 

myopia, ae, f. – [g. myein zatvárať + g. óps-ópos oko; privieraní očí zlepší trocha hĺbku ostrosti zraku 

podobne ako pri zaclonení pri fotografovaní] krátkozrakosť, refrakčná chyba, pri kt. sa ohnisko 

utvára za sietnicou, svetelné lúče sa lámu do oblasti pred sietnicou, na kt. potom vzniká neostrý 

obraz a oko nie je schopné vidieť ostro vzdialené predmety; blízke predmety vidí postihnutý bez 

ťaţkostí (často aj vo vyššom veku, keď uţ mnohí musia nosiť okuliare nablízko). Príčinou je 

nadmerná optická sila lomivého aparátu oka (lomivá myopia) al. je príliš dlhá predozadná os (osová 

myopia). M. sa upravuje okuliarmi s rozptylkami (konkávne šošovky, ktoré rozptýlia lúče tak, aby 

dopadali na sietnicu – označujú sa znamienkom mínus). Potrebná optická mohutnosť sa vyjadruje 

v dioptriách a je mierou m. Moţná je aj korekcia kontaktnými šošovkami, niovšie v niekt. prípadoch 

aj operácia laseorom na rohovke; →refrakčné chyby.  

Myopia gravis – ťaţká krátkozrakosť, býva spojená s komplikáciami, napr. odlúčením sietnice 

(ablatio retinae).   

Myopia levis – je skôr odchýlkou ako chorobou. 

Myopia maligna – progresívna krátkozrakosť, spojená s ťaţkým postihnutím cievnatky s násled-

ným odlúčením sietnice a slepotou. 

Myopia perniciosa – m. maligna. 

Myopia primaria – m. simplex. 

Myopia progressiva – krátkozrakosť s rýchlou progresiou v dospelosti. 

Myopia simplex – 1. krátkozrakosť následkom normálneho rastu zdravého bulbu; zastavuje sa 

v dospelosti a moţno ho korigovať na normálnu zrakovú ostrosť; 2. krátkozrakosť bez astigmatizmu. 

myopicus, a, um – [g. myein zatvárať + g. óps-ópos oko] myopický, krátkozraký. 

myoplasma, tis, n. – [myo- + g. plasma hmota] myoplazma, cytoplazma svalových buniek tvorená 

kontraktilnými elementami myocytu al. myofibrilami. 

myoplastike, es, f. – [myo- + g. plastike (techné) tvárne umenie] myoplastika, plastická operácia 

svalov, napr. po úraze, deformite. 

myoplegia, ae, f. – [myo- + g. plégé rana] myoplégia, svalová obrna; →sval.  

Myopone
®
 – olej z pšeničných klíčkov, zdroj vitamínu E. 

myoproteíny – proteíny nachádzajúce sa vo →svaloch. 

myoral – kalcium [merkaptoacetáto(2–)-O,S]aurát(–) (1:2), syn. kaliumaurotioglukolát, C4-H4Au2O4S2, 

Mr 614,28; červenohnedý prášok, antireumatikum, pouţíva sa vo forme olejovej suspenzie. 

Myordil
®
 (Winthrop) – koronárne vazodilatans; →amotrifén. 

myorelaxácia – [myorelaxatio] uvoľnenie svalového napätia, zníţenie napätia (tonusu) svalov. M. sa 

zjavuje fyziologicky v spábnklu, je súčasťou celkovej anestézie, môţe byť tieţ vyvolaná v rámci th. 

→myorelaxanciami, fyziatrickými al. psychoterapeutickými postupmi a i. 

myorelaxanciá – lieky uvoľňujúce napätie, stuhnutosť svalu. Osvedčujú pri spastických stavoch 

(→myorelaxácia). M. kostrových svalov sa delia na periférne a centrálne.  

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

Prehľad myorelaxancií 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



Aflochalón 

Alkurónium 

Atrakúriumbezylát 

Baklofén 

Benzoktamín 

Benzochinóniumchlorid 

Cyklarbamát 

Cyklobenzaprín 

Dantrolén 

Dekametónioumbromid 

Diazepam 

Eperizón 

Fazadíniumbromid 

Fenprobamat 

Fenyramidol 

Galamíntriejodid 

Gvajfenezín 

Hexaklarbacholínbromid 

Hexafluoréiumbromid 

Chinínsulfát 

Chlórmezanón 

Iridocilamid 

C-kalebasín 

Karizoprodol 

Kurare 

Laudexiummetylsulfát 

Mefenezín 

Mefenoxalón 

Memantín 

Metaxalón 

Metokarbamol 

Metokurínjodid 

Nimetazepam 

Orfenandrín 

Pankuróniumbromid 

Pipekúriumbromid 

Promoxolan 

Styramát 

Sukcinylcholínbromid 

Sukcinylcholínchlorid 

Sukcinylcholínjodid 

Suxametóniumbromid 

Tetraxepam 

Tiokolchikozid 

Tizanidín 

Tolperisón 

Tubokurarínchlorid 

Vekuróniumbromid 

Zoxazolamín 

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

Periférne myorelaxanciá (kurariformné látky) pôsobia na úrovni nervosvalovej platničky, zasahujú 

do procesov vyvolávajúcich kontrakciu kostrového svalu. Podľa mechanizmu tohto pôsobenia sa 

delia na nedepolarizujúce a depolarizujúce. Nedepolarizujúce m. (pachykurarové látky) sú 

kompetitívnymi antagonistami acetylcholínu. Viaţu sa na acetylcholínový receptor bez vyvolania 

acetylcholínového účinku, čímsa stabilizuje membránový potenciál, takţe podráţdením motorických 

nervov uvoľnený acetylcholín nemôţe pôsobiť. Patrí sem alkuróniumchlorid, galamín, 

pipekuróniumbromid a tubokurarín. Pouţívajú sa najmä v anesteziológii na reklaxáciu kostrových 

svalov, umoţňujú tieţ ľahšiu intubáciu. Pri aplikácii je vzhľadom na ochabnutie dýchacích svalov 

treba zabezpečiť umelú ventiláciu. 

Depolarizujúce myorelaxanciá (leptokurarové látky) depolarizujú (na rozdiel od acetylcholínu dlhý 

čas) postsynaptickú membránu nervosvalovej platničky, kt. nereaguje na podráţdenie motorických 

nervov uvoľnený acetylcholín, pretoţe sa uţ nemôţe opätovne depolarizovať. Zahrňujú 

dekametónium a suxametónium. 

Centrálne myorelaxanciá pôsobia na úrovni CNS (miechy al. mozgového kmeňa), najmä na 

GABA-ergické receptory, napr. baklofén (Lioresal
®
), benzodiazepíny, gvajfenezín (Guajacuran

®
), 

chlórmezanón, chlórzoxazón (Paraflex
®
), karisoprodol (Scutamil C

®
, obsahuje aj paracetamol), 

mefenoxalón (Dorsiflex
®
, Dorsilon

®
 obsahuje aj N-acetyl-p-aminofeol a difénhydramínhydrochlorid), 

tolperison (Mydocalm
®
). K m. pôsobiacim centrálne na glycínové receptory patrí tiokolchozid 

(Muscoril
®
). Posilňuje presynaptickú inhibíciu GABA na úrovni periférneho motoneurónu. 

Neovplyvňuje vigilitu a dobre sa znáša. Je vhodný na ovplyvnenie spastickosti lokálneho i 

generalizovaného charakteru. Podobný účinok majú aj anxiolytiká a i. psychotropné látky, ako je 

diazepam, chlórdiazepoxid, meprobamat, oxazepam a i.  

Botulotoxín  pôsobí presynapticky na nervosvalovej platničke a inhibuje uvoľňovanie acetylcholínu. 

M. sa pouţívajú v chir., kde umoţňujú relaxáciu svalov pri nízkej spotrebe celkových anestetík, čím 

zniţujú riziko ich toxických účinkov, ďalej pri repozícii zlomenín a luxácií, pri kŕčových stavov a v dg. 

M. sú indikované pri lokalizovaných svalových spazmoch vyvolaných bolestivými léziami 

pohybového aparátu. Rozsiahlu indikačnú oblasť m. tvorí vertebrogénny sy. Pri ňom ide 

o spastickosť, kt. sa udrţuje sekvestráciou disku al. statickou poruchou stavcov. Vyvoláva ho 

asymetrická poloha stavca, malá hernia platničky, spondylóza, osteofyty al. mierny posun stavca na 

platničke. Mechanické dráţdenie nervov vyvoláva bolesť a tá následne svalový spazmus. Svalový 



spazmus udrţuje asymetrickú polohu stavca a tou sa opäť vyvoláva bolesť. Bolesť býva 

lokalizovaná v bedrovom kĺbe a vystreľuje na vnútornú stranu stehna, ale len do výšky kolena. Ide o 

významný rozdiel voči charakteru bolesti pri koreňovom dráţdení, keď sa bolesť šíri na vonkajšej 

strane končatiny aţ po členok (lampasový sy.). M. majú rozseknúť začarovaný kruh: bolesť – 

spazmus – bolesť. 

M. sú indikované najmä pri postihnutí krčnej a bedrovej chrbtice, akút. a chron. reumatizme, 

ortopedických chorobách, artropatiách, poškodení šliach, luxáciách a zlomeninách, pooperačných 

stavoch po vykonoch na kĺboch a temporomandibulárna dysfunkcia. Osvedčuje sa aj guajfenezín, 

chlórzoxazón, karoizoprodol, mefenoxalón, tetrazepam a tolperizón. Niekt. z nich sa kombinujú s 

paracetamolom. Pri nočných lýtkových kŕčoch sa podáva chinín a centrálne m. 

V akút. štádiu sa m. začínajú podávať i. m. a dopĺňajú dávkami p. o. U pacientov, kt. chcú 

,,prechodiť“ chorobu a ostať pracovne činní sú m. podávajú p. o. na noc. V leţiacej polohe sa 

spazmy cez noc uvoľnia a do rána nastane úľava. 

Ďalšou indikačnou oblasťou m. sú stavy po mozgovej príhode. M. moţno pouţiť aj pri sclero-sis 

multiplex. Treba dbať na to, aby pritom neochablo svalstvo, čo by klin. zhoršilo stav. Pri detskej 

mozgovej obrne m. zniţujú spastickosť svalov.  

M. nie sú vhodné pri funkčnej vertebropatii so svalovou dysbalanciou, lokalizovanými spazmami pri 

funkčných blokádach chrbtice, pri ťaţších org. léziach chrbtice so stenózou chrbticového kanála 

(olistézy, spondylolýza, posuny stavcov a ich nestabilita). 

myorelaxans, antis – [myo- + l. relaxare uvoľniť] →myorelaxanciá. 

myorelaxatio, onis, f. – [myo- + l. relaxare uvoľniť] →myorelaxácia. 

Myorexon
®
 (ICI) – antianginózum; →izosorbioddinitrát. 

myorrhaphia, ae, f. – [myo- + g. rhafé šev] myorafia, chir. zošitie svalu.  

myorrhexis, is, f. – [myo- + g. rhéxis roztrhnutie] myorexia, natrhnutie, pretrhnutie svalu al jeho časti.  

myo(r)rhytmia, ae, f. – [myo- + g. rhytmos rytmus] myorytmia, pravidelne sa zjavujúce zášklby svalu 

(napr. nystagmus). 

myosalpingitis, itidis, f. – [myo- + g. salpinx vajíčkovod + -itis zápal] myosalpingitída, zápal svaloviny 

vajíčkovodu. 

myosalpinx, gis, f. – [myo- + g. salpinx vajíčkovod] svalovina vajíčkovodu.  

Myosalvarsan
®
 – antisyfilitikum; →sulafrzfenamid (obsol). 

myosarcoma, tis, n. – [myo- + g. sarkóma zhubný nádor] myosarkóm, zhubný nádor zo svalového 

tkaniva.  

Myoscain
®
 – expektorans; →gvajfenezín. 

myosclerosis, is, f. – [myo- + g. skleros tvrdý + -osis stav] myoskleróza, stvrdnutie svalového tkaniva 

ako následok degeneratívnej choroby.  

myoscopus, i, m. – [myo- + g. skopein pozorovať] →myoskop. 

myoseismus, i, m. – [myo- + g. seismos triasť] šklbavé, nepravidelné svalové kontrakcie. 

myoseptum →myokóma. 

Myoserol
®
 – relaxans kostrového svalstva; →mefenezín. 

myoschwannoma →schwannoma. 



myosiderín – [myosiderinum] myosiderín, svalový pigment obsahujúci ţelezo; vzniká pri rozpade 

hemoglobínu. 

myosinum, i, n. – [g. mýs-myos sval] →myozín. 

myositis, itidis, f. – [myos- + -itis zápal] myozitída, zápal svalu. 

Myositis acuta disseminata – m. primaria mulitiplex. 

Myositis acuta progressiva – zriedkavá choroba, pri kt. zápal postupne postihuje celé svalstvo, 

končí sa exitom následkom asfyxie a pneumónie. 

Myositis e frigore – fibrozitída následkom pôsobenia chladu. 

Myositis fibrosa sive fibroplastica – fibrózna al. fibroplastická myozitída, fibrózny zápal svalu 

s tvorbou väzivového tkaniva. 

Myositis focalis – fokálna, loţisková myozitída, histopatol. obraz sa podobá nodulárnej myozitíde, 

na rozdiel od nej však nevyúsťuje do polymyozitídy. Hodnoty CK a FW sú normálne al. mierne 

zvýšené. Vyskytuje sa u mladých jedincov a osoby stredného veku obidvoch pohlaví. Postihuje 

svaly dolnej končatiny, môţe sa však lokalizovať aj v plecovom, ramennom, chrbtovom svalstve, 

príp. jazyk. Chron. zápal s roztrúsenými loţiskami deštrukcie svalových vláken a ich regeneráciou, 

obraz podobný infarktu svalu. V endomýziu je chron. bunková infiltrácia. Výrazná je fibróza. Dfdg. 

treba vylúčiť polymyuozitídu a i. druhy myozitíd.  

Myositis infectiosa – m. interstitialis, infekčná myozitída, zápal spojivových a septových elementov 

svalového tkaniva bez väčšej lézie parenchýmu, napr. pri kolagenózach.  

Myositis interstitialis – m. infectiosa. 

Myositis multiplex – polymyositis. 

Myositis nodularis – uzlová myozitída, histopatol. obraz sa podobá fokálnej myozitíde, na rozdiel 

od nej však často vyúsťuje do polymyozitídy, najmä ak sa spája so zrýhlenou FW a zvýšenými 

hodnotami CK v sére. Ide o solitárne masy najmä v stehnovom svalstve. Postihuje mladých jedincov 

a osoby stredného veku. Klin. obraz môţe simulovať nádor mäkkých tkanív, ba niekedy sarkóm. 

Prejavuje sa ako bolestivé masy, s relapsami a recidívami. Histol. ide o mnoholoţiskové zápalové 

bunkové infiltráty, myopatické al. regenerujúce sa vlákna a fibrózu. Na EMG je myopatický nález. 

Dfdg. treba vylúčiť polymyuozitídu a i. druhy myozitíd.  

Myostitis ossificans – myopathia osteopathica, osifikujúca myozitída, osifikujúci zápal svalu cha-

rakterizovaný tvorbou väziva a následne spongiózneho kostného tkaniva s uloţeninami vápnika.  

Myositis ossificans circumscripta – myozitída s tvorbou svalového osteómu, napr. na vnútornej 

strane dolnej časti šľachy m. adductor femoris (tuberculum adductorium) al. m. sartorius, 

postihujúca jazdcov na koni. 

Mysotisis ossificans progressiva – progresívna osifikujúca myozitída začínajúca sa v detstve, pri 

kt. sa svalstvo progresívne mení na kostné tkanivo. 

Myositis ossificans traumatica – traumatická myozitída následkom úrazu. 

Myositis parenchymatosa – myozitída postihujúca podstatné zloţky svalu. 

Myositis primaria multiplex – m. acuta disseminata, akút. horúčková choroba charakterizovaná 

opuchom a zápalom koţe a svalstva v rozličných častiach tela. 

Myositis proliferans – proliferatívna myozitída, vyskytuje sa najmä u starších ľudí v kostrovom 

svalstve prevaţne na krku. Pokladá sa za analóg nodóznej fasciitídy. Histol. ide o proliferáciu 

fibroblastov, kt. obklopujú jednotlivé zachované svalové vlákna. Okrem toho sú prítomné objemné 



bazofilné bunky s vezikulárnym jadrom a výrazným jadierkom, kt. sa podobajú gangliovým bunkám. 

Stróma je myxoidná. 

Myositis purulenta – m. suppurativa, hnisavý zápal svalu vyvolaný pyogénnymi baktériami, 

spojený s hnisaním a gangrénou. 

Myositis rheumatoides – fibrositis. 

Myositis serosa – myozitída charakterizovaná seróznym exsudátom. 

Myositis bacterialis spontanea – pyomyositis. 

Myositis trichinosa – myozitída vyvolaná Trichinella spiralis. 

myoskop – [myoscopus] myokulátor, očný prístroj na princípe ortoptoskopu, kt. umoţňuje splynutie a 

laterálne, vertikálne a rotačné pohyby. 

Myospan
®
 (Lagap) – myorelaxans; →baklofén. 

myospasmus, i, m. – [myo- + g. spasmos kŕč] myospazmus, svalový kŕč. 

Myospaz
®
 (Conal) – myorelaxans; obsahuje aj →styramát. 

myostaticus, a, um – [myo- + g. statikos navodzujúci pokoj] myostatický, vyvolávajúci koordinovanú 

automatickú spoluúčasť svalstva, vyváţenosť svalových funkcií (napr. drţania tela). 

myosteoma, tis, n. – [myo- + osteoma osteóm] myosteóm, svalový nádor obsahujúci kostné tkanivo.  

myosthenometer – [myo- + g. sthenos sila + g. metron miera] myostenometer, prístroj na meranie 

svalovej sily; dynamometer.  

Myostibin
®
 – antiprotozoikum účinné proti leišmanióze; stiboglukonát sodný. 

Myoston
®
 (Mertinet) – nutritívum; kys. 5

,
-adenylová. 

myostroma, tis, n. – [myo- + g. stroma stróma] stróma al. výstuţ svalového tkaniva.  

myostromín – proteín nachádzajúci sa v svalovej stróme. 

myosutura, ae, f. – [myo- + l. sutura šev] myosutúra, zošitie svalu, myorafia. 

myosynizesis, is, f. – [myo- + g. synizésis klesať] zrast svalov. 

myotacticus, a, um – [myo- + l. tactus dotyk] týkajúci sa proprioceptívnych vnímavých ele-mentov 

svalov. 

myotaticus, a, um – [myo- + g. tenein napínať] myotatický, týkajúci sa citlivosti svalu na zmenu 

napätia. 

Myoten
®
 – relaxans kostrového svalstva; →mefenezín. 

myotendineus, a, um – [myo- + l. tendo šľacha] svalovošľachový, týkajúci sa svalu a šľa-chy.  

myotenositis, itidis, f. – [myo- + g. tenón šľacha + -itis zápal] myotenozitída, zápal svalu a šľachy. 

myotenotomia, ae, f. – [myo- + g. tenón šľacha + g. tomé rez] myotenotómia, chir. preťatie šľachy a 

svalu. 

myotilín – svalový proteín, má 2 domény podobné Ig na C-terminálnom konci, je homologický s 

titínom. Je uloţený v sarkomérach (v pásoch I, Z-čiarach). Interaguje s -aktinín, aktínom, vláknami 

-filamínu. Gén, kt. ho kóduje je na lokuse 5q31. Jeho mutácie podmieňujú myopatiu panvového 

pletenca typu 1A; →sval. 

Myotolon
®
 (Daiichi) – anticholesterolemikum; →furazabol. 



myotóm – 1. prístroj na myotómiu; 2. syn. myomér, svalová platnička al. časť somitu, z kt. sa vyvíja 

vôľové svalstvo; 3. skupina svalov inervovaná jediným miechovým segmentom. 

myotomia, ae, f. – [myo- + g. tomé rez] mytómia, chir. preťatie svalu. 

 

Myotómia. 1 – ,,visiaci bok“ podľa Vossa (,,Hängehüfte“); 2 – 

modifikácia podľa Imhäusera pri abdukčno-flekčných kontraktúrach s 

vonkajšou rotáciou s prídavnýn prerušenímn m. iliopsoas (Ps) a 

zrieknutím sa osteotómie trochantera; 3 – modifikácia podľa Imhäusera 

pri abdukčno-flekčných kontraktúrach s vonkajšou rotáciou s prídavným 

prerušením m. iliopsoas; Gl – m. glutaeus; Add – adduktory 

Myotonia Helleri – exofágokardiomyotómia. 

Myotonia Livaditii circularis – anastomóza horného a dolného vaku pri atrézii paţeráka, 

predĺţenie horného vaku cirkulárnou ezofagokardiomyotómiou. 

myotomum, i, n. – [myo- + g. temnein krájať] myotóm, časť prvosegmentu, z kt. vzniká priečne 

pruhované svalstvo. 

myotonachol – syn. betanechol(chlorid). 

myotonia, ae, f. – [myo- + g. tonos napätie, + -ia stav] myotónia, tonické kŕče svalstva so svalovou 

hypertóniou a oneskorenou relaxáciou; →sval. M. vzniká následkom miernej depolarizácie 

depolarizácie (> 5 mV), kt. vyvoláva opakované výboje, silnejšia depolarizácia (> 20 mV) vyvoláva 

slabosť. Svalová slabosť al. stuhnutosť sa môţu vyskytovať izolovane. Depolarizáciu membrány 

vyvolávaspomalenie inaktivácie Na
+
-kanála. Stav zhoršuje expozícia chladu a námaha. Postihnuté 

sú najmä svaly tváre, krku a horných končatín. Choroba sa manifestuje v detstve. Inaktivácia je 

predĺţená pri otvorenom, ale normálna pri uzavretom kanáli. Vtok iónov Na
+
 cez pór je normálny. 

Predĺţenie inaktivácie Na
+
-kanála má za následok predĺţenie akčného potenciálu, repolarizácia 

membrány je zníţená. 

Oneskorená relaxácia po vôľovej kontrakcii je prítomná na začiatku aktivity a po opakovanej 

svalovej činnosti obyčajne ustupuje. Paradoxná m. (pri paramyotónii) sa s opakovanou aktivitou 

zhoršuje. Pri m. fluctuans je oneskorená m. po perióde svalovej kontrakcie. Niekt. sy. epizodickej 

svalovej slabosti sa manifestujú pri narodení (m. congenita a paramyotónia), iné v puberte a 

dospelosti (myotonická dystrofia a proximálna myopatia). Myotóniu môţu vyvolať rôzne farmaká.  

M. je následkom poruchy elekt. dráţdivosti svalových al. nervových buniek. Po nervovom impulze al. 

v dôsledku arteficiálneho podráţdenia svalu (príp. poklepom) pretrváva kontrakcia svalu dlhšie ako 

normálne, pričom postihnutý nie je schopný vôľou relaxovať sval. Postihnutý môţe mať ťaţkosti s 

uvoľnením stisku ruky pri drţaní predmetu – jav sa niekedy opisuje ako stuhnutosť (rigidita). 

Pretrvávanie kontrakcie má typický obraz v EMG; po podráţdení elekt. prúdom pri chronaximetrii sa 

zisťuje spomalená dekontrakcia.  

Svalovú hypertóniu môţe vyvolať: 1. dysfunkcia limbického systému; 2. dysfunkcia reflexného 

oblúka; 3. vnútorná diskoordinácia svalu; 4. svalová kontraktúra následkom bolestivej iritácie; 5. 

skrátenie svalu. 

1. Dysfunkcia limbického systému sa môţe prejaviť poruchami mimického a ţuvacieho svalu 

(→bruxizmus) a môţe byť jednou z príčin dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu. Ďalej môţe 

postihnúť oblasť plecového pletenca a šije, najmä hlboké krátke extenzory šije, kt. obsahujú 4-krát 

viac proprioceptorov ako ostatné svaly. Pokladajú sa preto za proprioceptívne orgány udrţujúce 

rovnováhu a vzpriamený postoj (horná časť m. trapezius, m. levator scapulae). Týka sa to aj svalov 



šije a ramien zapojených do obranných funkcií. V oblasti driekového pletenca sú to najmä 

nešpecifické bolesti v kríţoch bez zjavnej príčiny. Patria sem aj prejavy zo strany svalov panvového 

dna a panvy vôbec, u ţien často spojené s gynekol. ťaţkosťami (dysmenorea, frigidita, funkčná 

sterilita), u muţov s bolesťami testes, mikčnými poruchami ap.). Klin. sa hypertónia svalu pri 

dysfunkcii limbického systému prejavuje pocitom napätia v neurčito ohraničenej oblasti, 

bolestivosťou na tlak a hlbokú palpáciu, sval však spontánne nebolí; nápadný je pokles svalového 

tonusu v leţiacej polohe (spoje limbického systému s retikulárnou formáciou a priama väzba na 

svalové vretienko) a pokojová aktivita na EMG. Keďţe ide o reakciu na stresové situácie, th. voľby 

sú techniky, kt. tlmia celkove nielen motorický systém, ale aj psychiku. Patria sem relaxačné 

techniky, ako je Schultzeho funkčný tréning, jóga, cvičenia podľa Feldenkreisa, →psychoterapia a i. 

2. Dysfunkcia reflexného oblúka – hypertónia svalu a skrátenie svalu následkom opakovaného 

preťaţovania. Ide pp. o poruchu funkcie vmedzerených neurónov na úrovni miechy s následnou 

predĺţenou, dlhodobou al. trvalou hyperiritabilitou svalového vlákna. Prejavuje sa spontánnou 

bolestivosťou určitého svalu, pričom jeho pretiahnutie bolesť ešte zvyšuje; antagonistická svalová 

skupina je utlmená (hypotonická). Na EMG chýba pokojová aktivita. Cieľom th. má byť útlm tohto 

svalového vlákna zníţením vzrušivosti motoneurónu. Sval sa má aktivovať len stredným stupňom 

kontrakcie (odporom strednej intenzity) a následne relaxovať. Táto procedúra obyčajne stačí na 

úpravu predráţdeného reflexného oblúka.  

3. Hypertónia svalu na základe vnútornej diskoordinácie (→spúšťové body, angl. trigger points) 

je zapríčinená disociáciou medzi schopnosťou svalu a nárokmi naň kladenými. Svalová kontrakcia 

vyvoláva aktiváciu motorických jednotiek. Podľa toho koľko sa ich aktivuje, sa hovorí o vzorci 

aktivácie motorických jednotiek. Dôleţitý je interferenčný vzorec, kt. má za následok hladkú 

kontrakciu svalu. Medzi jednotlivými kontrakciami je fázový posun.  

Pri zvýšenom nároku na svalový systém sa zrýchľuje činnosť motorických jednotiek a nastáva 

synchronizácia. Ide o pokus nervového systému zvýšiť počet aktivovaných motorických jednotiek. 

Keď sa motorické jednotky aktivujú v rovnakom čase, na EMG sa zobrazia určité oblasti 

superaktivity, kt. sa striedajú s úsekmi min. aktivity. Svalové bunky sa naraz kontrahujú a naraz 

odpočívajú. Objektívnym prejavom synchronizácie je tremor (typický u pacientov so zoslabenými 

brušnými svalmi pri posadení). Keď sa sval nadmerne preťaţuje, reaguje synchronizáciou. Keď sa 

predilekčne preťaţí určitá svalová skupina, nastáva jej hypertonus so zníţením prahu dráţdivosti. 

Kontrakcia sa stáva neekonomickou, výsledkom je zoslabenie následkom prítomnosti spúšťových 

bodov, kt. vznikajú priamo v dôsledku vnútrosvalových reflexov al. na základe poruchy regulácie 

spinálneho oblúka. Hypertonus na základne vnútornej diskoordinácie sa na EMG prejaví chýbaním 

pokojovej aktivity a zníţením prahu dráţdivosti spúšťových bodov, takţe pri podráţdení týchto 

svalových vláken vzniká rýchla kontrakcia svalu, zášklb (angl. twitch respond) V th. je dôleţité 

aktivovať selektívne spastické al. skrátené svalové vlákna, a to najlepšie postfacilitačnou inhibíciou, 

kt. pouţíva min. svalovú kontrakciu, často len v predstave al. svalovú kontrakciu vyvolá napriamo. 

Po nej nasleduje útlm s pomalším pretiahnutím (release), ale nie vlastné vytiahnutie (strečing). 

Strečing je indikovaný len v situácii, keď ide o degeneratívne zmeny svalových vláken, t. j. pri chron. 

stavoch, keď treba výraznejšie uvoľniť a vytiahnuť cielene intersticiálne väzivo.  

4. Hypertónia svalu (kontraktúra) podmienená bolestivou iritáciou – skrátenie, spazmus svalu al. 

kontrakúra následkom nociceptívneho dráţdenia. Príkladom je napätie svalov brušnej steny pri 

apendicitíde (défense musculaire), paravertebrálne spazmy pri akút. lumbagu, tortikolis ap. 

Hypertónia závisí od stupňa dráţdivosti, jej rozsah sa neobmedzuje na anatomicky definovaný sval; 

na EMG jhe pokojová aktivita. V th. sa treba zamerať na útlm a len na pretiahnutie. Stupeň svalovej 

kontrakcie a svalového odporu zodpovedá veľkosti príslušnej spastickej oblasti. Čím väčšia je 

spastická oblasť, tým väčší odpor treba pouţiť, aby sa aktivovali príslušné svalové vlákna.  



5. Rigidita svalov – syn. stuhnutie svalov (angl. muscle stiffness, muscle tightness), prejavuje sa 

sťaţením al. úplnou nemoţnosťou natiahnuť sval, sval je v pokoji kratší. Predpokladá sa zníţenie 

prahu dráţdivosti svalových vláken (motorických jednotiek), takţe sval reaguje kontrakciou na 

submaximálny podnet. Následkom hypertrofie vmedzereného väziva vyvolaného degeneráciou 

svalových vláken je zníţená elastickosť svalu. V rámci pohybových stereotypov sa takýto sval 

aktivuje skôr a viac ako je potrebné, al. sa zapájajú do činnosti aj pri takých aktivitách, keď by mal 

byť dokonca v útlme. Klin. sa prejavuje citlivosťou aţ bolestivosťou skráteného svalu na pohmat, 

zníţením pretiahnuteľnosti a elastickosti, zníţením sily (zoslabenie v skrátení) a zvýšením 

dráţdivosti svalu. Skrátený sval významne ovplyvňuje biomechaniku kĺbu, mení jeho postavenie a 

stáva sa spúšťovým mechanizmom na utvorenie tzv. svalového vzorca (utvorenie skrátených a 

zoslabených, resp. utlmených svalov v rámci jedného kĺbu). Zmenená biomechanika má za 

následok nerovnomerné rozloţenie tlakov najmä na nosné kĺby, a tým iritáciu, vznik bolesti. Vznikajú 

predpoklady na degeneráciu prí-slušného kĺbu. Starostlivosť o skrátené svaly je najefektívnejšie a 

najdôleţitejšie pre zachovanie funkcie (napr. o adduktory pri koxartróze). Skrátený sval ovplyvňuje 

pohyblivosť kĺbu. Kaţdé obmedzenie hybnosti kĺbu sa kompenzuje jeho hypermobilitou, kt. sa nedá 

th. ovplyvniť. Hlavnou podmienkou th. vyťahovaním je dokonalá relaxácia svalu. Keď nie je sval 

relaxovaný a táto reakcia sa vopred dobre nenacvičí, preťahuje sa vlastne sval proti excentrickej 

kontrakcii, čo je situácia, kt. poškodzuje sarkoméry a vyvoláva bolesť svalu, čím sa stáva zdrojom 

sek. spúšťacích bodov. Vyťahovanie a techniky myofasciálneho formovania pri dostatočnom stupni 

svalového útlmu priaznivo ovplyvní nielen kontraktilné, ale aj nekontraktilné elementy svalu. 

Nesprávna technika však môţe vyvolať následný svalový spazmus a bolesť, kt. vzniká do 24 h po 

th. a trvá 12 h. 

M. sa zjavuje pri niekoľkých vrodených chorobách (m. hereditaria), ale aj po podaní určitých látok 

(m. acquisita). M. sa môţe obmedzovať na určité svaly (napr. vnútorné svaly ruky) al. je 

generalizovaná. Môţe ju vyvolať námaha, teplota al. diéta. Niekt. formy vznikajú následkom 

abnormality Na
+
-, Cl

–
- al. Ca

2+
-kanálov (kanalopatie). Kongenitálne formy charakterizuje zvýšené 

napätie svalstva, jeho úbytok a ďalšie zmeny (zákal šošoviek, degenerácia semenníkov, alopecia a 

i.). Myotonická dystrofia a kongenitálna m. sú 2 relat. časté formy. Proximál-na myotonická myopatia 

(PROMM) postihuje mladých i starších jedincov a prejavuje sa m., mylagiami a kataraktou. Ďalej 

sem patria myotonické myopatie, m. fluctuans, paramyotonia congenita, m. Eulenburg. Inaktivácia je 

predĺţená pri otvorenom, ale normálna pri uzavretom kanáli. Vtok iónov Na
+
 cez pór je normálny. 

Predĺţenie inaktivácie Na
+
-kanála má za následok predĺţenie akčného potenciálu, repolarizácia 

membrány je zníţená.  

Kongenitálna myotonická dystrofia – KMD, je skupina gen. podmienených porúch s progresívnou 

degeneráciou kostrového svalstva, kt. nie sú spojené s abnormalitami centrálneho al. periférneho 

nervového systému. Manifestuje sa uţ pri pôrode al. krátko po narodení svalovou slabosťou 

spojenou s prejavmi dystrofickej myopatie v bioptickej vzorke svalu. Ich priebeh býva relat. stály, 

niekedy mierne progredujúci, môţu sa však aj funkčne zlepšiť, takţe pacienti sa naučia chodiť. 

Mnohé z nich sa spájajú s abnormalitami nervového systému, najťaţšie formy charakterizuje 

postihnutie očí, svalov a mozgu (Walkerova-Warburgova choroba, Fukuyamova svalová dystrofia 

a Santavuoriho choroba svalov, očí a mozgu). Kongenitálna svalová dystrofia môţe byť vyvolaná aj 

deficitom merozínu, integrínu-

neidentifikovala.  

KMD charakterizuje novorodenecký distres s difúznou svalovou hypotóniou, ťaţkosťami s dýchaním 

a hltaním, ako aj faciálnou diplégiou s chararakteristickou trojuholníkovou deformáciou hornej pery 

vo forme stanu a neschopnosťou privrieť úplne oči. Prítomná býva často artrogyropóza al. talipes. 

Mortalita z respiračnej insuficiencie je vysoká. Myotónia nie je zjavná pri narodení a dg. môţe byť 

preto ťaţká. Zjavuje sa aţ po 2. r. veku a býva vôbec zriedkavá pred 10. r. veku. Chorobu prenášajú 



väčšinou matky, kt. odhalenie môţe prispieť k dg. Histochemicky sa zisťue zvýšená aktivita kyslej 

fosfatázy. Nález vo vzorke svalovej biopsie nie je špecifický a neprispieva k dg. Dg. sa opiera o 

gen., klin. a EMG vyšetrenie. 

Prítomný býva údaj o polyhydraminióne. Matky vykazujú skoro vţdy subklin. al. zjavný obraz 

myotonickej dystrofie. Celkovál hypotónia a ťaţkosti s cicaním a prehĺtaním vyţadujú obvykle 

kŕmenie sondou. 

Klin. sa hypotónia postupne zlepšuje a dieťa sa môţe naučiť chodiť, no oneskorene. Časom sa 

môţe zlepšiť aj cicanie, hltanie a dýchanie. Jedinci, kt. preţijú vykazujú v dospelosti typický obraz 

myotonickej dystrofienie. V kongenitálnych prípadoch je častá mentálna retardácia.  

Ťaţké histol. zmeny sa zisťujú v raných štádiách choroby. V 10. r. môţe byť nález takmer normálny. 

Obraz pritom kolíše od svalu k svalu a od prípadu k prípadu. Prítomné bývajú prstencovité vlákna, 

sarkoplazmatické masy, jadrové reťazce a i. Degeneratívne zmeny sa nezisťujú. V periférnej zóne 

vláken obyčajne chýba aktivita sorbitdehydrogenázy (SDH) a NADH-TR, no aktivita kyslej fosfatázy 

je abnormálne vysoká a pretrváva do 6. r. veku (na rozdiel od myotubulárnej myopatie viazenej na 

chromozóm X a sy. vrodenej disproporcie svalových vláken).  

Myotubulárna myotónia (MTM) viazaná na chromozóm X je skupina chorôb s rôznym klin. 

obrazom a gen. poruchou, kt. majú spoločný histol. obraz centrálne uloţených jadier vo svalových 

vláknach. Prípady s neskorším začiatkom bývajú miernejšie ako so začiatkom v detstve. Patria sem 

tieto klin. podtypy: 

• MTM so začiatkom v novoredobneckom období – môţe byť recesívne dedičná viazaná na 

chromozóm X (s ťaţším priebehom) al. autozómovo dominantná forma. Mutovaný gén MTM1 pri 

forme viazanej na chromozóm X je na Xq28 a kóduje proteín myotubulín (tyrozínfosforylázu). 

Prítomnosť polyhydramniónu a menších pohybov plodu poukazuje na začiatok v plodovom ţivote. 

Pri narodení býva prítomná ťaţká svalová svalosť všetkých svalov s výnimkou tvárových a 

extraokulárnych svalov, obrna dýchania a dysfágia. Klin. príznaky poukazujú na Werdnigovu-

Hoffmannovu chorobu a infantilnú svalovú dystrofiu. Choroba býva obyčajne fatálna v ranom 

detstve.  

• MTM so začiatkom v detstve – je autozómovo dominantne dedičná al. neurčitého typu dedičnosti. 

Mierne sa oneskoruje motorický vývoj s kraniobulbárnou slabosťou. Častá je ptoza mihalníc a 

externá oftalmoplégia. Obyčajne však neinvalidizuje a neskracuje dĺţku ţivota. Histol. obraz 

vykazuje obraz fetálneho svalu s vláknami s veľmi malým priemerom a centrálne uloţenými jadrami; 

intrafuzálne vlákna bývajú väčšie ako extrafuzálne. Podiel vláken s centrálnymi jadrami kolíše od 5 

% do 50 %. Tietoo vlákna majú vzhľad tekných lemov sarkoplazmy okolo veľkých jadier. 

Perinukleárne uloţeniny mito-chondrií a glykogénu pozdĺţ dlhej osi centrálne uloţených jadier majú 

za následok tvorbu vakuol v longitudinálne hematoxylín-eozínových a polotenkých rezoch. Na 

priečnom reze sú vakuoly centrálne uloţené. Môţe ich byť viac ako centrálnych jadier. Glykogén v 

týchto vakuolách je PAS-pozit. V polotenkých rezoch sú okrem centrálnych jadier a vakuol porušená 

organizácia myofibríl. Perinukleárna akumulácia mitochondrií má za následok zbýšenú aktivitu 

oxidač-ných enzýmov v centre (zodpovedá vakuolám v rezochfarbených hematoxylínom a 

eozínom).  

Intermyofibriárna oxidačná aktivita chýba, takţe sa typ vklákien nedá rozlíšiť NADH reak-ciou. 

Typizácia pomocou ATPázy je normálna al. prevaţujú vlákna typu 1, kt. reagujú ako typ 2C. 

Centrálne jadrá vykazujú pre reakcii s ATPázou vzhľad vakuol. Takmer všetky vlákna reagujú 

imunochemicky s embryovým myozínovým ťaţkým reťazcom. Centrá vláklen sa sfarbia silne na 

dezmín, neitk. aj na vimentín. Na pozdĺţnych rezoch vykazuje dezmín a vi-mentín priečne 

pruhovanie.  



Detký typ neviazaný na chromozóm X – zahrňuje MTM s hypotrofiou vláken typu 1. V infantilných 

a adultných formách sú prítomné dve populácie vláken rozdielnej veľkosti. Vlákna typu 1 sú 

hypotrofické a početne prevaţujú, prítomná je centronukleácia, reakcia na NADH v centrách je 

zvýšená a vykazuje obraz radiálnych prúhov (ako spice na kolese). Iimunohistochem. sa zisťuje 

imunoreaktivita na dezmín, neit., vlákna sú vimentín-pozit., niekedy sú prítomné aj embryové 

myozínové ťaţké reťazce. 

Adolescentná a adultná forma – je autozómovo dominantne dedičná. Začiatok môţe byť 

nenápadný a v prvých 2 dekádach ţivota nepoznaný. Ide o miernu svalovú slabosť, kt. progreduje 

do obrazu myopatie svalov panvového pletenca. Kraniobulbárne svaly bývajú ušetrené. Histol. sa 

zisťujú 2 populácie svalovových vláken: type 1 predstavuje zaoblené vlákna so zmenšeným 

kalibrom, niekt. vlákna typu 2 sú hypertrofované. Na priečnych rezoch sa zisťujä centrálne zhluky 

jadier a na pozdĺţnych rezoch reťazce centrálne uloţených jadier. V niekt. vláknach zvýšená je 

imunochem. reaktivita na dezmín hviezdicovitého tvaru, nekonštantne je exprimovaný vimentín, 

prítomné môţu byť embryové myozínové ťaţké reťazce a embryové N-CAM v malých vláknach s 

centrálnymi jadrami. Prítomné sú uloţeniny lipofuscínu a glykogénu naliehajúce na centrálne jadrá, 

z kt. vznikajú centrálne uloţené cytoplazmatické vakuoly.  

K sy. podobným m. patrí paramyotonia congenita Eulenburg, dystrophia myotonica Curschmann-

Steinert a myotonická dysembryoplázia. 

Myotonia acquisita – získaná m., m. tarda.  

Myotonia atrophica – atrofická m. 

Myotonia congenita hereditaria Thomsen – vrodená dedičná m, Thomsenova myodystrofia, 

autozómovo dominantne dedičná choroba, podmienená mutáciou génu pre Cl
–
 kanál (CLCN1). 

Patol. gén sa nachádza na chromozóme 7q35. Dominantnú formu zapríčiňuje mutácia Gly
200

Arg, 

Ile
290

Met; R
317

Q, Pro
480

Leu; dominantne a recesívne dedičnú formu mutácia Gly
230

Glu, Ala
313

Thr, 

Arg
317

Gln, Arg
338

Gln, Ile
556

Asn, Arg
894

X. Ďalšie formy vyvoláva mutácia S
132

C, L283F, T
310

M, T
550

M. 

Jestvuje aj forma s normálnymi Cl
–
 kanálmi.  

Vedenie Cl
–
 kanálom je dôleţité pre stabilizáciu membránového potenciálu. Mutácie Cl

–
 ka-nálov 

porušujú tvorbu dimérov a tetramérov. ,,Frame shift“ mutácie zapríčiňujú zníţené al. blokované 

vedenie Cl
–
 kanálmi (úplná strata kanálového proteínu), kým missense mutácie rôzne poruchy 

funkcie Cl
–
 kanála. Pozit. posun voltáţe, nad kt. nastáva vrátkovanie podmieňuje mutácie Gly

200
Arg. 

Pravdpodobnosť otvoreného kanála pri pokojovom potenciáli je skoro nulová. Zmenená je 

selektívnosť kanála, resp. zvýšenie permeability pre katióny a anióny. K
+
 sa hromadí normálne v t-

tubuloch po akčných potenciáloch. To má však za následok 10-násobne vyššiu depolarizáciu 

membrány ako normálne. Ešte väčšia depolarizácia nastáva v mutovaných kanáloch pripustných 

pre katióny Táto zvýšená následná depolarizácia (after-depolarization) môţe dosiahnuť prah. 

Nastáva spontánna iniciácia (triggering) akčného potenciálu. Predpokladom myotonických výbojov 

je integrita T-tubulov. 

Ide chorobu s vysokou penetranciou, prejavujúcu sa zvýšeným napätím svalstva, rigiditou 

a poruchou jeho relaxácie. Manifestuje sa uţ v útlom detstve a s vekom sa skôr zlepšuje. Nemá 

nijaké iné príznaky, svalstvo býva atleticky formované, prejavy sú najvýraznejšie pri prvých 

pohyboch, opakovaním sa stav zlepšuje. Myotóniu moţno dobre pozorovať po klepnutí na okraj 

jazyka ako dlho pretrvávajúci ţliabok z kontrahovaného svalstva. Pacienti sú schopní práce, majú 

však obmedzené jemné diferencované pohyby. Prognóza ochorenia je dobrá, čas doţitia choroba 

neovplyvňuje. Začína sa v ranom detstve a je charakterizovaná ťaţkou myotóniou (oneskorenou 

relaxáciou svalov) po intenzívnej vôľovej kontrakcii. Beţná je hypertrofia s. a myotónia môţe 

sťaţovať chôdzu a i. pohyby. Myotónia sa typicky zmierňuje po opakovaných vôľových kontrakciách 



postihnutých svalov. Myotóniu moţno dobre pozorovať po klepnutí na okraj jazyka ako dlho 

pretrvávajúci ţliabok z kontrahovaného svalstva.  

Na EMG sú prejavy myotónie: zvýšená dráţdivosť svalových vlákien, v jednotlivých svalo-vých 

vláknach sa zjavujú repetitívne akčné potenciály, a to následkom mechanickej al. elekt. stimulácie. 

Porucha je termosenzitívna: paramyotónia sa zhoršuje po expozícii chladu PROMM po expozícii 

tepla. Frekvencia kolíše, často klesá s trvaním (50 Hz – 10 Hz), amplitúda varíruje aţ 10-násobne. 

Myotonické sekvencie: dlhšie pri myotonickej dystrofii (> 2 s, najdlhšia 30 s) ako kongenitálnej 

myotónii (< 1 s, najdlhšia 10 s). 

Myotonia dystrophica – dystrophia myotonica Curschamnn-Steinert. 

Myotonia hereditaria – m. congenita. 

Myotonia chondrodystrophica – Schwartzov-Jampelov sy. 

Myotonia tarda – m. acquisita, zriedkavá forma myotónie, pp. autozómovo recesívna vrodená 

myotónia, manifestuje sa neskôr v priebehu ţivota ako častejšie formy vrodenej myotónie. 

K myotonickým sy. ďalej patria: 

• Facioskapulárna myotónia (DS) – AD dedičná m., kt. sa manifestuje v 7. – 20. r. ţivota, postihuje 

svalstvo tváre a ramenných pletencov, čo sa klin. prejaví podobne ako bilaterálna lézia n. VII s tým, 

ţe sú výraznejšie svalové atrofie. Niekedy sa šíri aj na svalstvo panvy. Vývoj je pomalý, sú obdobia 

zdanlivého uzdravenia, pacienti sa doţívajú normálneho veku. Postihuje rovnako často obidve 

pohlavia. 

• Chondrodystrofická forma myotónie – myopatia podmienená mutáciou génu pre perlekan na 

chromozóme 1p34. 

• Koreňová myotónia – pletencová m., podobá sa Duchennovej, ale atrofie postihujú horné i dolné 

končatiny, rovnako obidve pohlavia, začína sa skôr (2. – 3. decénium), najprv postihuje panvový al. 

ramenný pletenec a po určitom čase sa šíri na ďalší. Choroba sa vyvíja pomalšie. 

• Mexiletínrespondentná myotónia – mexiletín, blokátor Na
+
-kanálov, je účinný v th. myotónie, 

najúčinnejší je, keď blokuje napäťovozávislé mutované kanály; pôsobí aj pri ťaţkých formách s 

blokádou ,,wild type“ kanálov. Účinnejší ako mexiletín je Me7 derivát, kt. inhibuje Na
+
-kanály tzv. M2 

vrátkujúci modus. Pri hyperkaliemickej periodickej obrne mexiletín nepôsobí. 

• Myotonická dystrofia – syn. dystrophia myotonica Curschmann-Steinert, myotonia atrophica, 

myotonia dystrophica, myotonická dystrofia, kongenitálna myotonická dystrofia, Steinertova 

choroba. Je to pleiotropná AD dedičná nervosvalová choroba, podmienená mutáciou génu pre 

myotonínproteínkinázu na chromozóme 19q13, v kt. sa spájajú prvky mytónie s obrazom svalovej 

dystrofie a i. dystrofickými príznakmi, prevodovými poruchami. Prítomné bývajú poruchy vedenia 

srdcového vzruchu, slabosť bránice a mierna mentálna retardácia. Manifestuje sa obyčajne v 3. 

decéniu svalovými atrofiami a slabosťou svalov predkolení, predlaktí a bránice, atrofiou a slabosťou 

m. temporalis a mimického svalstva, ptózou, progredujúcou holohlavosťou muţského typu, kt. 

utvárajú typický vzhľad pacienta. Prítomná býva atrofia testes s neplodnosťou a kortikálnymi 

opalescenciami v šošovke. U ţien sú poruchy menštruačného cyklu. Myotonická reakcia je menej 

výrazná. Klin. latentne sú postihnuté aj iné orgány (myokard, hladké svaly GIT). Hodnoty IgG v sére 

bývajú zníţené. V 4. – 5. dekáde choroba pacienta invalidizuje a skracuje jeho čas doţitia. Klin. 

fenotyp značne varíruje od miernych foriem s neskorým začiatkom po ťaţké prípady prenášané 

matkou s kongenitálnym polyhydramniom, hypotóniou novorodencov s respiračným distresom, 

faciálnou diplégiou a mentálnou retardáciou. Najľahšie formy sa môţu prejaviť len kataraktou. Gen. 



je však podmienená jediným lokusom 19q13.3. Choroba má kolísavú penetranciu s anticipáciou 

čoraz ťaţších foriem v sukcesívnych generáciách. Jej výskyt v populácii je 5/10
5
. 

• Myopatie so zvlnením svalov – angl. ,,rippling muscle syndrome“; →syndrómy.  

• Myotonická dyzembryoplázia – je veľmi zriedkavá forma myotónie, kt. sa manifestuje uţ po 

narodení myotóniou a viacerými vrodenými malformáciami. Dg. myotónií sa stanovuje z klin. obrazu 

a typického EMG nálezu. Pri paramyotónii dg. potvrdí chladový test (svalová stuhnutosť a paréza po 

ponorení končatiny do studenej vody). Pri dystrofickej myotónii sú v EMG aj prejavy myotónie, býva 

zvýšená aktivita sérovej CK, pri vyšetrení štrbinovou lampou sa zistí katarakta, charakteristický 

nález pri biopsii svalu. Myotónie sú v podstate nevyliečiteľné. Ich prejavy moţno zmierniť 

podávaním chinínu (0,3 – 1,0 g p. o. 3-krát/d), príp. prokaínamidu. Pri paramyotónii sa treba 

vystríhať chladu, pri dystrofickej myotónii sa skúšajú anabolické steroidy (Stenolon
®
, 

Superanabolon
®
), ale ich účinok je sporný. 

• Myotubulárna myotónia – centronukleárna m., často fatálna, viazaná na chromozóm X, 

charakteri-zovaná prítomnosťou myofibríl podobných myofibrilám raných fetálnych svalov, t. j. s 

jadrom uloţeným centrálne a obkoleseným vyjasnením (haló). 

• Neskorá distálna hereditárna myotónia – Welanderova muopatia, neskorý typ distálnej 

myotónie. 

• Okulárna myotónia – osobitná forma dystrophia musculorum progressiva, progresívna von-kajšia 

oftalmoplégia začína sa na okohybných svaloch, neskôr sa zjavuje atrofia svalov šije, končatín a 

trupu.  

• Pletencová myotónia – koreňová m. 

• Proximálna myotonická myopatia (PROMM; DM2) – AD dedičná myopatia podmienená 

sekvenciou repetícií CCTG (,,CCTG repeat“) v intróne 1 génu pre ,,zinc finger“ proteín 9 (ZNF9); 

patol. gén sa nachádza na chromozóme 3q21. Prítomný je komplexný repetitívny motív: 

(TG)n(TCTG)n (CCTG)n, kt. má 104 – 176 párov báz. Choroba sa začína v 20. – 60. r. ţivota 

asymetrickou m., rigiditou, myalgiami a proximálnou slabosťou, kataraktou; môţu byť postihnuté aj 

distálne svaly, flexory prstov. Tvárové svalstvo nebýva postihnuté. Choroba má mierne progresívny 

charakter. Lýtkové svalstvo je hypertrofické. Exacerbácie sa dostavujú v gravidite. Choroba je 

termosenzitívna (zhoršuje sa teplom a zmierňuje chladom). Pri MRI sa zisťujú hyperintenzita bielej 

hmoty v rezoch T2. Nebýva kongenitálna. Príleţitostná je neurol. symptomatológia. Prítomné bývajú 

poruchy vedenia, diabetes mellitus, strata sluchu.CK v sé-re mierne zvýšené al. normálne. Hodnoty 

FSH sú zvýšené, hodnoty IgG zníţené. Na EMG sú prejavy m. CMAP amplitúda sa zniţuje s 

námahou. Počas 20 – 40-min. odpočinku sa najprv zvyšuje (v 60 %) a potom progresívne zniţuje (v 

40 %). Po krátkodobej námahe neklesá al. sa spomaľuje, príp. zrýchľuje po opakovanej stimulácii. 

Biopsia svalu vykazuje nešpecifické zmeny, vnútorné jadrá, variabilitu vláken a atrofiu vláken typu 2, 

agregáty pyknotických jadier. Pri histol. vyšetrení sa zisťujú intracelulárne inklúzie. Zhoršenie 

2-agonistoch (fenoterol, ritodrín), monokarboxylových aminokyselín 

a depolarizujúcich myorelaxancií. Priaznivo pôsobí chinín, mexiletín, dilantín, prokaínamid, tokainid, 

karbamazepín, acetazolamid. 

• Welanderova myotónia – distálna m.  

Myotonine Chloride
®
 (Glenwood) – cholínergikum; →betanecholchlorid. 

myotonometria, ae, f. – [myo- + g. tonos napätie, + g. metriá meranie] myotonometria, meranie 

napätia svalu. 

myotonometrum, i, n. – [myo- + g. tonos napätie, + g. metron miera] myotonometer, prístroj na 

meranie napätia svalu. 



myotoxicus, a, um – [myo- + l. toxicus jedovatý] myotoxický, poškodzujúci svaly. 

myotrophicus, a, um – [myo- + g. trofé výţiva] myotrofický; 1. týkajúci sa výţivy svalu, 2. zvyšujúci 

hmotnosť svalu. 

myotropicus, a, um – [myo- + g. tropos obrat] myotropný, pôsobiaci na svalstvo. 

 – vyvíjajúce sa svalové vlákno so skôr centrálne ako periférne uloţeným jadrom. 

myovascularis, e – [myo- + l. vas cieva] myovaskulárny, týkajúci sa svalu a cievy. 

Myoview
®
 (Amersham) – Tetrofosminum 230 mg + Stannosi chloridum dihydricum 30 mg + Natrii 

sulfosalicylas 320 mg + Natrii gluconas 1 mg + Natrii hydrogenocarbonas 1,8 mg + Nitrogenium q. s. 

v 1 fľaštičke; rádionuklidové diagnostikum na lokalizáciu infarktu al. ischémie myokardu. 

Myoxam
®
 – makrolidové antibiotikum; →midekamicín A1. 

Myoxane
®
 – relaxans kostrového svalstva; →mefenezín.  

myoxantín – karotenoidové farbivo; syn. echinenón. 

myozín – [myosinum] hlavný kontraktilný proteín svalovej fibrily asociovaný s aktínom, Mr ~ 500 000, 

kt. sa spolu s aktínom zúčastňuje na svalovej kontrakcii; jeho pretiahnuté molekuly v počte 200 – 

400 tvoria hrubé myofilamenty. M. predstavuje ~ 1/3 svalových proteínov a ~ 2/3 kontraktilných 

proteínov.  Pozostáva  z  dlhého,  štíhleho  kmeňa (chvosta, dĺţka ~ 135 nm, Ø 2 nm) a 2 

globulárnych hlavových častí (tzv. S-1, 15 × 4 × 3 nm). V oblasti hlavy  sa  nachádza  ATPáza 

(zloţka systému, kt. produkuje energiu potrebnú na kontrakciu) a 2 vý-znamné SH-skupiny, ako aj 

väzbové miesta pre m. a aktín. Chvost tvoria 2 polypeptidové reťazce, z kt. kaţdý pozostáva z 2000 

aminokyselinových jednotiek a sú navzájom skrútené vo forme -helixu. C-terminálny koniec sa 

nachádza distálne od hlavy. 

 

Obr. 1. Schematické znázornenie hrubého filamenta, kt. 

pozostáva z početných paralelne usporiadaných molekúl 

myozínu. Počas kontrakcie sa globulárne hlavice myozínových 

molekúl vysúvajú z bočných strán filamenta a vstupujú do kontaktu 

s aktínovými molekulami susedných filamentov    

Obr. 2. Schematické 

znázornenie myozínovej molekuly. T – miesto pripojenia, P 

– miesto štiepenia rozt. papaínu s nízkou 

koncentráciou. LMM + S-2 – chvostová oblasť; S-1 – hlavová 

oblasť 

  

Účinkom guanidínu al. dodecylsulfátu na extrahovaný m. (Mr 480 000) nastáva disociácia molekuly 

na 2 hlavné podjednotky chvostovej oblasti (Mr 212 000) a 4 ľahké reťazce hlavovej časti. Dve z 

týchto ľahkých reťazcov (Mr 18 000) nesú esenciálne SH-skupiny; zvyšné 2 reťazce sú A1 (Mr 20 

7000, 190 aminokyselín) a A2 (Mr 16 500, 148 aminokyselín). Jedna z ľahkých podjednotiek 

stavovcov sa zúčastňuje v kostrovom svalstve na regulačných procesoch závislých od Ca
2+

. M. 

mäkkýšov obsahuje len 3 ľahké reťazce. 

Trypsín al. papaín štiepi m. na 2 vo vode rozp. fragmenty, meromyozíny (MM). Za kontrolo-vaných 

podmienok nastáva štiepenie najmä v jednom bode pozdĺţ kmeňa helixu. Tento bod je známy ako 

kĺbová oblasť (,,hinge region“). Ľahký meromyozín (LMM, Mr 140 000) je fibrilárny a pozostáva z 2 

polypeptidov; predstavuje dlhý C-terminálny úsek pôvodného helixového kmeňa. Ťaţký meromyozín 

(HMM, Mr 340 000) predstavuje hlavu a časť chvosta myozínu; je globulárny, obsahuje ATPázu a 



pozostáva z 9 polypeptidov (7 pochádza z hlavovej oblasti). HMM má afinitu k aktínu a často 

,,zdobí“ aktínové filamenty a určuje ich orientáciu. 

Aktín opatrený myozínom sa pouţíva aj ako model pri rtg štúdiách komplexu aktín–troponín–

myozín.  

myozinogén – [myozín + g. gennan tvoriť] myogén. 

myozinúria – [myozín + g. úron moč] prítomnosť myozínu v moči. 

myozitída –  [myositis] zápalové postihnutie svalov. Veľkú skupinu tvoria idiopatické zápalové 

myopatie, do kt. sa zaraďujú heterogénne systémových chorôb zaraďovaných medzi choroby 

spojiva (connective tissue diseases, CTD). Najčastejšou príčinou myozitíd je infekcia, autoimunitný 

a paraneoplastický proces. Patria sem dermatomyozitídy (DM), polymyozitídy (PM), myozitídy s 

inklúznymi telieskami (inclusion body myositis, IBM), myositis ossificans progressiva a i. 

M. sa prejavujú rôznymi klin. príznakmi (ako je progresívna proximálna svalová slabosť, myalgie), 

biochemickými abnormality (zvýšená aktivita enzýmov v sére – AST, aldoláza, CK, LD) 

a myoglobinúria), imunol. abnormalitami (napr. prítomnosť autoprotilátok v sére) a EMG 

abnormalitami. Svalová biopsia vykazuje nález zápalových infiltrátov, nekrotických oblastí, fibrózy a 

atrofie; prítomné sú aj regenerujúce sa vlákna. Okrem svalových abnormalít bývajú prítomné aj iné 

klin. príznaky, ako je exantém (najmä pri DM), artralgie a artritídy, pľúcne, GIT, srdcové a obličkové 

poruchy. 

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

Klasifikácia myozitídí 

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

1. Protilátkové:  

 Protilátky proti dekorínu (signal recognition particle, SRP) 

 Protilátky proti MAS 

 Protilátky proti t-RNA-syntetáza (Jo-1) 

 Polymyalgia rheumatica 

 Polymyositis 

 Lupus erythematosus systemicus  

2. Dermatomyozitída (Mi-2 Ab; adultná a infantilná forma) 

3. Mikrovaskulopatie: diabetes mellitus; SRP 

4. Granulomatózne choroby a sarkoidóza 

5. Myopatia s inklúznymi telieskami (IBM) 

6. Infekčné myozitídy 

      ■ Vírusové myozitídy 

 Adenovírusové 

 Bornholmská choroba (coxsackie A a B) 

 EB vírusy 

 Echovírusy 

 Herpetické virózy 

 HIV (AIDS)  

 Chrípka 

 Lymeská choroba 

 Hepatitída B a C (VHB a VHC) 

 Mononucleosis infectiosa 

 Ťaţký akútny respiračný syndróm (SARS) 

      ■ Baktériové myozitídy 

 Stafylokoková infekcia svalu (Staphylococcus aureus, častý pôvodca pyomyozitídy) 

         ■ Protozoárne myozitídy 

 Sarkocystóza (sarkosporidióza) 

 Toxoplazmóza  



           Parazitárne 

 Trichinelóza (Trichinella spiralis) 

 Cysticerkóza (Taenia solium) 

 Helmintózy 

 Hydatidová choroba 

           Mykózy 

 Aktinomykóza 

7. Mitochondriopatie so zmenami vo svalstve 

8. Systémové choroby: choroby ciev. kolagénu, myopatia svalov panv. pletenca, malignity, liekové a toxické  

9. Facioskapulohumerálny sy.;  

10. Idiopatická myozitída: polymyozitída a loţiskové myozitídy 

   Polymyozitída a loţiskové myozitídy 

   Sy. polymyozitídy (PM) 

            Choroby cievneho kolagénu 

            Deficit zloţky komplementu C2 

            Lieky 

            Rejekcia transplantátu 

            Idiopatické 

    Protilátky proti Jo-1 & t-RNA syntetáze 

  Paraneoplastické myopatie 

  Mitochondriová myopatia (PM/COX-) 

  Myozitídy spojená so systémovými chorobami spojiva 

  Sarkoidóza 

  Protilátky proti SRP (signal recognition particle) 

  Protilátky proti U1-snRNP 

  Dermatomyozitídy 

     Infantilné 

     Adultné: protilátky proti Mi-2 sprevádzajúce malignity 

              protilátky proti EJ + 

        protilátky proti PM-Scl + 

        amyopatické 

11. Iné ,,myopatie“ 

 Benígna akút. detská myozitída 

 Celiakia 

 Deficit chondroitínsulfátu C 

 Syndróm mylagie s eozinofíliou 

 Fasciitída 

 Fokálna myozitída 

 Myozitída m. quadriceps a i. 

 TRAPS 

 Hemofagocytárna lymfohistiocytóza 

 Hereditárne myozitídy 

 Makrofágová myofasciitída 

 Myopatia ţuvacích svalov 

 Multinodulárna polymyozitída 

 Nekrotizujúca myozitída 

  – s encefalopatiou 

  – paraneoplastická 

  – s kapilárna tvaru fajkovej rúry (,,pipestem capillaries“) 

  – s protilátkami proti SRP (signal recognition particle) 

 Novorodenecká perifascikulárna myopatia 

 Orbitálna myozitída 

 Perimyozitída 



12. Zvieracie modely 

 Experimentálna autoimunitná myozitída 

 Vzostupná regulácia (upregulation) MHC triedy  

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

1. Protilátkové myozitídy – autoimunitná odpoveď na jadrové a cytoplazmatické autoantigény sa 

zisťujú ~ v 60 – 80 % idiopatických myozitíd. Niekt. autoprotilátky sú spoločné s protilátkami pri 

iných autoimunitných chorobýách (myositis-associated antibodies, MAA), iné sú špecifické pre 

myozitídu (myositis-specific antibodies, MSA). 

Stanovenie protilátok umoţňuje dfdg. idiopatickej a paraneoplastickej myozitídy a včasnú dg. 

rakoviny. Protilátky sa stanovujú napr. imunofluorescenciou na bunkách Hep-2, nepriamou 

imunoprecipitáciou a následnou elektroforézou a ofarbením gélu striebrom, imunopijakova-ním 

(imunoblotting. Terčom MSA sú aminoacyl-tRNA syntetázy, jadrový proteín Mi-2 a zloţky častíc 

rozpoznávajúcich signýály (signal recognition particle, SRP). Terčom MAA je jadierkový antigén 

PM/Scl, jadrový antigén Ku (p70/p80), malé jadrové nukleoproteíny (snRNP) a cytoplazmatické 

ribonukleoproteíny (RoRNP).  

MSA sú sérol. markery myozitíd. Dajú sa stanoviť imunofluorescenčnou metódou na bunkách HEp. 

K terčom MSA patria aminoacyl-tRNA syntetázy, jadrový proteín Mi-2 a zloţky proteínu 

rozpoznávajúceho signál (signal recognition particle, SRP).  

Antisyntetázové protilátky sa vyskytujú u pacientov s tzv. antisyntetázovým sy., kt. charakterizue 

myozitída, intersticiálna choroba pľúc, artritída, Raynaudov fenonmén a koţné lézie (ruka 

mechanika). Zistilo sa, ţe antisyntetázové protilátky inhibujú in vitro funkciu svojho terčového 

autoantigénu. Predpokladá sa, ţe u gen. predisponovaných jedincov spúšťajú abnormálnu 

autoimunitnú odpoveď environmentálne faktory (napr. vírusová al. baktériová infekcia). Na 

patogenéze týchto chorôb sa zúčastňujú aj humorálna autoimunita, čo dokazuje prítomnosť auto-

autoprotilátok pri PM a DM. Niekt. autoantigény súvisiace s myozitídou špecificky štiepi granzym B 

počas apoptózy indukovanej cytotoxickými T-lymfocytmi.  

Antisyntetázové protilátky sa dajú detegovať nepriamo imunoprecipitáciou (IP) tRNA asociovanou s 

terčovou protilátkou (antigénna tRNA syntetáza). Imunoprecipitátovaná tRNA vykazuje 

charakteristický obraz na ELFO a pri následnom ofarbení gélu striebrom. Špecifická a citlivá metóda 

na stanovenie protilátok anti-Jo-1, kt. sa zisťujú v 20–30 % prípadoch myo-zitíd, je metóda 

pijakovania (immunoblotting, IB). Iné protilátky sa však imunopijakovaním nedajú stanoviť. 

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

K anti-tRNA syntetázám patria:  

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

Jo-1  anti-histidyl-tRNA syntetáza  

anti-PL-7  anti-treonyl-tRNA syntetáza  

anti-PL-12  anti-alanyl-tRNA syntetáza  

anti-EJ  anti-glycyl-tRNA syntetáza  

anti-OJ anti-izoleucyl-tRNA syntetáza  

anti-KS anti-asparaginyl-syntetáza 

KJ ?   translačný faktor  

SRP   signal recognition particle, proteín s Mr 54 000  

In 7  SL-RNAcomplex 

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

Protilátky proti dekorínu (SRP)  

Protilátky proti Mi-2 (Bence Jonesov antigén) 

Protilátky proti MSA 

  Polymyalgia rheumatica 

  Polymyositis 



  Lupus erythematosus systemicus  

  Lokalizované myozitídy 

 Fokálna nodulárna myozitída 

 Orbitálna myozitída 

 Sy. dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu 

 Myozitída pri lineárne sklerodermii 

 Myozitída pri panikulitíde 

 Myozitída pri tenosynovitíde  

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

Protilátky proti Jo-1 sa vyskytujú v 30 % prípadov ,,čistej“ PM a zriedka pri DM al. PM s chorobou 

spojiva. Ide o enzým histidyl-tRNA-syntetáza, kt. sa zúčastyňuje na proteosýntéze v bunke. Zvýšená 

býva frekvencia intersticiálnej pneumopatie a gen. zvýšená frakvencia prítomnosti antigénu DR3. 

Protilátky proti Mi-2 rozpoznávajú veľký proteín jedrového komplexu, kt. sa skladá z min. 7 proteínov 

a zúčastňuje sa na transkripcii. Imunodominantný, antigénom je polypeptid s Mr 240 000. Protilátky 

sa dajú stanoviť IP al. IB. Sú sérol. markerom DM. Zisťujú sa v 20 % prípadov DM.  

Protilátky proti jadrovému antigénu Ku sa vyskytujú pri PM s črtami sklerodermie.  

Protilátky proti SRP – sú namierené proti komplexu RNA-proteín, kt. pozostáva zo 6 proteí-nov a 

300 nukleotidových molekúl RNA (7SL RNA). Tento komplex sa zúčastňuje na ko-translačných 

translokáciách sekrečných a membránových proteínov na membráne sarkoplaz-matického retikula. 

Dajú sa stanoviť IP a IB. Pacienti s anti-SRP protilátkami majú ťaţkú akútnu PM s postihnutím 

srdca, zlú prognózu a sú refraktérni voči th. 

MAA – zisťujú sa v 20–50 % prípadov idiopatických myozitíd; nachádzajú sa aj pri iných chorobách 

spojiva. Ich najdôleţitejším antigénovým terčom je jadierkový antigén PM/Scl, jadrový antigén Ku 

(p70/p80) malé jadrové ribonukleotidy (small nuclear ribonucleoproteins, snRNPa) a 

cytoplazmatické ribonukleoproteíny (RoRNP). 

• Polymyalgia rheumatica  – reumatická polymyalgia, postihuje starších ľudí (v 2/3 prípadov sú vo 

veku > 60-r.), väčší je výskyt na vrchole zimy a leta. Ţeny bývajú postihnuté 2-krát častejšie ako 

muţi. Prejavuje sa bolesivosťou proximálnych kĺbov a svalov, pocitom stuhnutosti plecového a 

panvového pletenca, najmä ramien a šije, zrýchlením sedimentácie krviniek (aţ > 100/h) a 

spontánnym ústupom. maximmu bolesti je ráno (výrazná stuhnutosť). Chôdza je zhoršená pre 

bolesti v panvovom pletenci. Bolesť sa obyčajne spája s prejavmi zápalovej reakcie. Prítomná býva 

aj synovitída. Častá je súčasná temporálna arteritída, takţe sa predpokladá, ţe majú spoločného 

pôvodcu. Začiatok býva náhly Bioptický nález býva normálny, niekedy sa zistí mierna lymfocytová 

infiltrácia a atrofia svalových vláken. Častejší je výskyt antigénu HLA-B8 a B10. Rtg obraz, EMG a 

svalové enzýmy v sére nevykazujú abnormality. Väčšina pacientov si sťaţuje na únavu, depresie, 

nechuť do jedenia a úbytok hmotnosti. 

Dfdg. treba odlíšiť reumatoidnú artritídu, karcinóm prsníka, myelóm, leukémiu, polymyozitídu, 

subakútnu baktériovú endokarditídu, brachiálnu neuritídu, prodromy herpes zoster, osteoporózu, 

soteomaláciu, Pagetovu chorobu, senilnú hyperostotickú ankylózu chrbtice (Forestierov sy.), 

osteoartrózu a i. 

Th. spočíva v aplikácii kortikoidov (10–15 mg, po vymiznutí príznakov 5 mg prednizónu/d aj niekoľko 

mes.), výrazná odpoveď na ne potvrdzuje dg. 

Myofasciálne bolestivé sy.  – syn. sy. myofasciálnych spúšťacích bodov. Ide o bolesti s. v rôznych 

oblastiach tela, kt. moţno vyvolať tlakom na spúšťacie body (angl. trigger points), lokalizované v 

kostrových svaloch. Bolesti sa šíria na miesta vzdialeného od spúšťacích bodov. Klasickým 

príkladom je sy. dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu. 



2. Dermatomyozitída (Mi-2 Ab; adultná a infantilná forma); →dermatomyozitída.   

3. Mikrovaskulopatie: →diabetes mellitus 

4. Granulomatózne choroby a →sarkoidóza   

5. Myozitídy s inklúznymi telieskami – (angl. inclusion body myositis, IBM) – najčastejšia forma 

myozitídy u osôb > 50-r. Je to relat. benígna myopatia charakterizovaná pomaly progredujúcim 

postihnutím distálnych a proximálnych svalovových skupín. Je refraktérna voči steroidom a 

imunosupresívam. Postihujú častejšie muţov ako ţeny (60 – 75 %). Vyskytujú sa sporadicky. V 80 

% vznikajú pred 50. r. veku. Prejavujú sa asymetrickou slabosťou svalov dolných končatín (70 %) so 

sťaţením vstávania zo sediacej polohy a chôdze do schodov), distálných svalov hornej končatiny 

(15 %), dysfágiou (10 %). Relat. ušetrený býva m. deltoides, m. pectoralis, mm. interossei na 

rukách, tvárové svaly. Progresia je pomalá. Atrofia svalov je úmerná slabosti. S progresiou choroby 

sa zniţujú šľachové reflexy, najmä patelárny. Dysfágia sa vyskytuje v 30 %. Niekedy je prítomná 

mierne polyneuropatia. Hodnoty CK v sére sú mierne zvýšené al. normálne. Na EMG je prítomná 

iritabilná myopatia, predĺţené trvanie potenciálov. V bioptickej vzorke je zápal endomýzia (loţisková 

infiltrácia svalových vláken), myopatické zmeny a skuúpiny malých vláken. Lemované vakuoly 

s granulárnym materiálom a filamentmi. Histochem. sa po ofarbení preparátu kongočerveňou zisťujú 

filamenty 15 – 18 nm, -amyloid, dezmín, transglutamináza 1 a 2. V ½ prípadov sa pozorujú zmeny 

mitochondrií (COX-svalové vlákna a mnohopočetné delécie mDNA). Hypertrofia svalových vláken je 

častejšia ako pri polymyozitíde. V niekt. vláknach je prítomný B-krystalín (X-vlákna), na povrchu 

väčšiny vláken je exprimovaný MHC-I. Pri rtg vyšetrení hltacieho aktu pomocou bária sa zisťuje 

dysfunkcia m. cricopharyngeus. Pri vyšetrení vedenia vzruchu nervom u starších pacientov chýbajú 

potenciály n. suralis. Na MRI svalu sa dokáţe tuková infiltrácia mediálneho bruška m. 

gastrocnemius. Prítomný je M-proteín (20 %), vo väčšine prípadov IgG. HLA typy: DRb1*0301, 

DRb3*0101 (al. DRb3*0202) a DQb1*0201. U muţov s IBM je vyššia frekvencia alely e4 

apolipoproteínu E. Aktivita svalovej transgluta-minázy je 20-krát vyššia. Th. nepoznáme. Uvádza sa 

priaznivá odpoveď na i. v. aplikáciu imunoglobulínov. 

Variantom IBM je AD dedičná forma s podobným klin. obrazom ako sporadická IBM; asociácia s 

typom HLA sa však nepozoruje.  

Pretoţe lemované vakuoly sa v niekt. prípadoch zisťujú len v 2 % vláken, negat. bioptický nález 

nevylučuje IBM, najmä ak ide o klin. obraz podobný myozitíde, kt. nereaguje na kortikoidy. 

Odporúča sa opakovať bioptické vyšetrenie. Prítomné bývajú lemované vakuoly a atrofické svalové 

zväzočky a mierna infiltrácia prevaţne T-bunkami, abnormálne filamenty a v elektrónovom 

mikroskope membranózne praslenovité útvary, príp. uloţeniny amyloidu v postihnutých svalových 

vláknach. Prvý ju opísal r. 1967 Chou a názval ako IBM r. 1971 Yunis a Samaha. Opísali sa aj 

prípady s náhlym začiatkom, pri kt. sa mikroskopicky dokázali eozinofilné inklúzie v sarkoplazme a 

jadrách, kt. sa identifikovali ako vírus epidemickej parotitídy. 

Incidencia choroby je podobná ako incidencia polymyozitídy. Vyskytuje sa častejšie u muţov ako 

ţien (2:1), na rozdiel od poly- a dermatomyozitídy. Začiatok choroby je obyčajne nenápadný pomaly 

progredujúcou slabosťou. Závaţnosť atrofie postihnutých svalov často prekračuje stupeň slabosti. 

Dysfágia sa vyskytuje ~ v 25 % prípadov, kardiovaskulárne abnormality v 20 %. IBM sa môţu spájať 

s inými chorobami. Na EMG sa zisťuje zmiešaný obraz a môţe poukazovať na neurogénny 

mechanizmus.  

IBM sa niekedy spája s autoimunitnými chorobami; syntropia s malignitami sa nepozorovala.  

Rozoznávajú sa dva gen. typy IBM, sporadický (s-IBM) a familiárny al. hereditáry (h-IBM); s-IBM sa 

má označovať ako myozitída, kým h-IBM ako myopatia.  



Tvorba vakuol je následkom rozpadu jadier. Filamenty sa podobajú PHF pri Alzheimerovej chorobe. 

Pozoruhodný je aj nález amyloidu, kt. obsahuje b-APP a prionózy. 

K histol. a imunohistochem. kritériám IBM patrí poţiadavka, aby v kaţdom zornom poli pri malom 

zväčšení bolo > 1 vlákno s lemovanými vakuolami, > 1; skupín atrofických vláken a 

mononmukleárny infiltrát v endomýziu.  

IBM často pripomína neurogénnu atrofiu. Angulárne atrofické vlákna sú zoskupené, aj keď menej 

ako pri denervácii. Vyskytujú sa aj hypertrofované vlákna a zhluky jadier ako pri denervácii. 

Prejavý zápalu pri IBM kolíšu, týkajú sa najmä endomýzia (nie však priehradok). Niekt. nenekrotické 

vlákna sú infiltrované T8-lymfocytmi a makrofágmi; B-buniek je len málo.  

Histochem. sa zisťujú drsné (ragged) červené vlákna a vlákna negat. na cytochróm c oxidázu, ako aj 

mutácie mitochondrií 

Hoci nález lemovaných vakuol je potrebný na dg. IBM, intralyzozómové membránové granuly, z kt. 

môţu vzniknúť lemované vakuoly, sa vyskytujú aj pri iných myopatiách, ako je chlorochínová 

myopatia, deficit kyselj maltázy, a zriedkavá juvenilná Battenova choroba.  

V kryostatových rezoch sa lemované vakuoly podobajú jasným vakuolám podobným kukuričným 

zrnkám a v zmrazených rezoch farbených HEmajú tmavomodré lemy. Najlepšie sa znázornia po 

farbení Gomoriho trichrómovou metódou.  

Často sa spájajú s cytoplazmatickými, príp. vnútrojadrovými eozinofilnými inklúziami. V pa-

rafínových rezoch sa granuly rozpúšťajú, takţe ostávajú len anonymné vakuoly. V niekt. prípadoch 

je postihnutých aţ 70 % svalových vláken, inokedy sa však zistia len zriedka. 

Imunohistochem. vyšetrením sa dá dokázať v lemovaných vakuolách amyloid Ab, ApoE a ubikvitín. 

Amyloid sa najčastejšie nachádza v susedstve vakuol, menej často perinukleárne a zriedka v jadre. 

Nález amyloidu má však malú dg. hodnotu. Vo vakuolizovaných vláknach sa zisťujú epitopy 

- -gočerveň. Imunoreaktivita 

na trieda I MHC sa obmedzuje výlučne na vlákna, kt. sú čiastočne infiltrované lymfocytmi (na rozdiel 

od polymyopzitídy, kde sú všetky vlákna pozit.). Vo vláknach svalu s myopatiou s inklúznymi 

telieskami sa dokázal aj ubikvitín. Na polotenkých rezoch sa dajú dokázať okrúhle osmifilné granuly 

rozličnej veľkosti pod sarkolemou, často v zhlukoch.  

Elektronopticky sú abnormálne cytoplazmatické, menej často jadrové zväzky abnormálnych 

filamentov charakterizované cirkulárnymi rúrovitými profilmi (na dobre orientovanom prieč-nom reze) 

a na pozdĺţnych rezoch zvlnenými s periodickým priečnym pruhovaním. Cytoplaz-matické filamenty 

(15–19 nm) sú väčšie ako vnútrojadrové (12–15 nm). Filamenty môţu byť obkolesené 

membránovými praslenovými útvarmi. Elektronopticky moţno vo vláknach dokázať pri myopatiách s 

inklúznymi telieskami aj priónový proteín. 

 

6. Infekčné myozitídy 

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

          Vírusové 

 Adenovírusové 

 Bornholmská choroba (coxsackie A a B) 

 EB vírusy 

 Echovírusy 

 Herpetické virózy 

 HIV (AIDS)  

 Chrípka 

 Lymeská choroba 

 Hepatitída B a C (VHB a VHC) 



 Mononucleosis infectiosa 

 Ťaţký akútny respiračný syndróm (SARS) 

          Baktériové myozitídy 

 Stafylokoková infekcia svalu (Staphylococcus aureus, častý pôvodca pyomyozitídy) 

          Protozoárne myozitídy 

 Sarkocystóza (sarkosporidióza) 

 Toxoplazmóza  

           Parazitárne 

 Trichinelóza (Trichinella spiralis) 

 Cysticerkóza (Taenia solium) 

 Helmintózy 

 Hydatidová choroba 

           Mykózy 

 Aktinomykóza 

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

7. Mitochondriopatie so zmenami vo svalstve; →metabolické myopatie 

8. Systémové choroby – zahrňujú choroby ciev, kolagénu, myopatia svalov panv. pletenca, 

malignity, liekové a toxické  

9. Idiopatické myozitídy – tvoria heterogénnu skupinu myopatií. Moţno ich rozdeliť na 

generalizované a lokalizované: 

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

  Generalizované    Lokalizované 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Polymyozitída (PM)     Fokálna nodulárna myozitída 

Dermatomyozitída (DM)     Orbitálna myozitída 

Myozitída s inklúznymi telieskami   Myozitída pri lineár. sklerodermii 

Granulomatózna myozitída    Myozitída pri panikulitíde 

Eozinofilná myozitída   

Myozitída indukovaná liekmi  

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

Incidencia idiopatických myozitíd je 2 – 50/10
6
 za rok. Výskyt je porovnaní s reumatoidnou artritídou 

1/10, s LES 1/3, so sklerodermiou 1/2 a s polyarteriitis nodosa 2-násobný. 

Pri myozitídach sa pozorovala asociácia s prítomnosťou antigénov HLA. U dspelých pacientov s PM 

je častejšia prítomnosť antigénu HLA-B8 a DR3, u detí HLA-A1, B8 a DR3. Asi 2/3 dospelých 

pacientov s protilátkami proti Jo-1 sú nositelia znaku DR3. 

Hlavným nálezom v bioptickej vzorke je nekoza svalových vláken, fagocytóza nekrotického tkaniva, 

perivaskulárny a intersticiálny zápalový infiltrát a regenerácia svalových vláken. Zápalový infiltrát sa 

skladá najmä z lymfocytov, makrofágov a menšieho počtu plazmatických buniek. V chron. prípadoch 

ide o atrofiu vláken najmä na periférii fasciklu, zmnoţenie spojiva, príp. ukladanie lipidov; zápalový 

infiltrát môţe chýbať. Pri paraneoplastickej myozitíde prevaţuje nekróza svalových vláken. V niekt. 

prípadoch sú prejavy denervácie a reiner-vácie (vymiznutie normáolneho šachovnicového 

usporiadania vláken, zhlukovanie jedného typu vláken). Histochem. výrazným nálezom je aktivácia 

lyzozómovej kyslej fosfatázy v zápalových elementoch Elektronopticky sa zisťujú abnormality 

anastomózy medzi priečnymi tubulami a terminálnymi cisternami sarkoplazmatického retikula, kt. je 

pp. príčinou úniku enzýmov zo svalových vláken. Pri detskom type dermatomyozitídy sa zisťuje 

vaskulopatia (nekróza, zápalový infiltrát v stene ciev, ich obliterácia a svalové infarkty). 

Klin. obraz – v anamnéze sa často vyskytujú horúčkové choroby, ,,chrípka“, nuiekedy prejavy 

Raynaudovho fenoménu, príp. stuhnutosť kĺbov aţ artritída pripomínajúca reumatoidnú artritídu. 



Dominantným príznakom je svalová slabosť. Postihuje symetricky proximálne svaly končatín, trupu 

a krku. Začína sa obyčajne pomaly, v akút. prípadoch naraz proximálne i distálne svaly a rýchlo 

vzniká svalová atrofia. V chron. prípadoch nemusí byť atrofia viditeľná, pretoţe svaly nahradzuje 

tukové a spojivové tkanivo. V ťaţších akút. prípadoch sa môţe zjaviť opuch a presiaknutie svalstva. 

S postupom choroby sa vyvíjajú svalové kontraktúry. Výraznejšia myalgia sa vyskytuje len v polovici 

prípadov, pohmatová citlivosť aţ bolesť sa však vyskytuje v rôznych štádiách choroby u takmer 

všetkých pacientov. Svalová slabosť na dolných končatinách sa prejavuje ťaţkosťami pri stúpaní do 

schodov a vstávaní z nízkej stoličky al. drepu. Chôdza sa stáva kolísavou, niekedy so sťaţenou 

koordináciou svalov. Na horných končatinách komplikuje dvíhanie predmetov na poličku, obliekaní a 

česaní. Leţiaci pacient máva ťaţkosti s dvíhaním hlavy od podloţky. V ťaţších prípadoch býva 

dysfágia (10 – 15 %) a príp. aspirácia tekutín a jedla. Postihnutie svalstva hrtana a mäkkého 

podnebia sa prejaví chrapotom a nazolaliou. Rtg a manometricky sa pozorovala aj dysfunkcia 

diolnej časti paţeráka aporucha vyprázdňovania ţalúdka. Opísal sa aj trizmus. 

Koţné zmeny bývajú súčasťou dermatomyozitíd: opuch okolo očí, heliotropný exantém 

(červenofialové sfarbenie koţe), Gottronov príznak (tmavočervené aţ fialové, mierne vyvýšené, 

väčšinou nesvrbivé vyráţka na extenzorovej strane ruky, najmä drobnými kĺbmi ruky, hyperémia a 

teleangiektázie okolo nechtových lôţok v tvare V, na chrbte, lakťoch a vnútorných členkoch. U detí 

sú prejavy vaskulitídy (mäkké uzly na koţi, periungválne infarkty, ulcerácie prstov). 

Pľúcne zmeny sú trojakéhio druhu: 1. intersticiálna pľúcna fibróza (5 – 10 % s PM a DM), niekedy 

predchádza myopatii. Klin. sa prejaví dýchavicou a suchým kašľom. Ide o reštriktívnu ventilačnú 

poruchu; prítomné bývajú protilátok proti antigénu Jo-1; 2. aspiračná pneumónia (30 % PM a DM), 

vzniká u pacientov so slabosťou fhltanového svalstva a oslabeím schopnsti kašľať, signalizuje ju 

väčšinou dysfágia; 3. respiračná insuficiencia (7 %) následkom slabosti interkostálneho svalstva a 

bránice. 

Kardiálne príznaky – vyskytujú sa pomerne často, ale len zriedka sú symptomatické. Prejavujú sa 

na EKG (blokády, rôzne predsieňové a komorové arytmie).  

Kalcifikácie v spojivovom tkanive okolo svalov a v podkoţí pri dermatomyozitíde sú častejšie u detí. 

Pri rtg-negat. náleze sa dajú dokázať pomocou fosfátov označených 
99m

Tc, kt. ukáţe vychytávanie 

látky uţ v začiatočných kalcifikátoch. V loţiskách je zvýšený obsah kys. -karboxyglutámovej. 

Eozinofilná myozitída – vyznačuje sa ťaţkou progresívnou al. generalizovanou svalovou slabosťou 

a bolestivosťou. Niekedy prechádza bolestivý opuch lýtka al. stehna. Choroba býva súčasťou 

hypereozinofilného sy. s myokarditídou al. perikarditídou, pľúcnymi infiltrátmi, koţnými zmenami, 

periférnou neuropatiou, eozinofíliou a anémiou. 

Fokálne formy myozitídy – vyskytujú sa zriedka. Dg. sa len histol. Najčastejší výskyt je na 

končatinách, ale známe sú aj iné lokalizácie, napr. na očných a i. svaloch. Patria k nim: 

• Myozitída indukovaná liekmi – opísala sa po D-penicilamíne, cimetidíne, chlorochíne, 

sulfónamidoch a i. 

• Granulomatózna myozitída – môţe byť súčasťou sarkoidózy al. Crohnovej choroby, niekedy je 

samostatnou chorobou. Histol. sa zisťujú granulómy s epiteloidnými bunkami a histiocytmi.  

• Fokálna nodulárna myozitída – je forma idiopatickej PM, kt. sa prejavuje lokalizovaným opuchom 

jedného svalu, kt. po niekoľkých mes. progreduje do generalizovanej formy. Niekedy myozitída v m. 

gastrocnemius simuluje tromboflebitídu. 

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

Kritériá dg. polymyozitídy a dermatomyozitídy (podľa Bohana a Petera, 1975, modifikované Hudgesom 

a Peterom, 1984) 



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

■ Prevaţne al. výlučne proximálna, obvykle symetrická svalová slabosť, kt. progreduje al. mes. s mylagiou al. 

bez  nej, príp. bez kompatibilných koţných zmien. 

■ Bioptický dôkaz nekrózy svalových vláken a ich regenerácie, dôkaz mononukleárneho zápalového infiltrátu  

   (perivaskulárny al. intrafascikulárny) s perifascikulárnou atrofiou al. bez nej. 

■ Zvýšenie aktivity CK (izoenzýmu MM), aldolázy al. myoglobínu v sére. 

■ Multifokálne EMG myopatické zmeny (malé, krátke a polyfázické potenciály) so zvýšenou inzerčnou aktivitou  

      a spontánne potenciály al. bez nich. 

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

Dg. je istá pri prítomnosti všetkých 4 a pp. pri prítomnosti 3 kritérií.  

Dfdg. – treba vylúčiť: 1. postihnutie periférneho a centrálneho nervového systému; 2. sarkoidózu; 3. 

aktívnu infekciu postihujúcu sval; 4. lieky al. toxíny asociované s myopatiou; 5. rabdomyolýzu 

známej príčiny; 6. metabolické myopatie; 7. endokrinné myopatie; 8. svalovú dystrofiu; 9. 

obrovskobunkovú arteritídu a i. formy vaskulitíd; 10. myasthenia gravis; 11. vakcináciu proti 

ruţienke; 12. ateromatóznu al. karcinomatóznu mikroembolizáciu; 13. Guillainov-Barrého sy.; 14. 

malnutríciu. 

Pre dg. a klasifikáciu myozitíd je dôleţité stanovenie protilátok MSA a MAA, kt. umoţňujú odlíšiť 

prim. myozitídy a myozitídy pri chorobách spojiva od paraneoplastických myozitíd, a tým aj včasnú 

dg. karcinómu. 

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

Klasifikácia sy. polymyozitídy (PM) 

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

     Syndróm                              Príznaky  

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

Idiopatická    Proximálna slabosť; zvýšené hodnoty CK; zápalové zmeny 

Choroba cievneho koalgénu  Myalgie; v mladosti sklerodermia a zmiešaná choroba spojiva  

Protilátky proti t-RNA syntetáze Protilátky Jo-1, intersticiálna 

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

11. Iné myozitídy 

–––––––––––––––––––––––– 

• Benígna akút. detská myozitída  

• Coeliakia  

• Deficit chondroitínsulfátu C  

• Sy. myalgie s eozinofíliou   

• Fasciitída 

• Fokálna myozitída  

• Myozitída m. quadriceps a i. 

• TRAPS 

––––––––––––––––––––––––– 

12. Experimentálne modely – myozitídu moţno vyvolať inj. svalového tkaniva s Freun-dovým 

adjuvansom. Bunky z lymfatických uzlín takto postihnutých zvierat sú schopné ničiť myocyty v 

tkanivovej kultúre a preniesť chorobu do iného, vopred oţiareného zvieraťa. Lymfocyty pacientov s 

PM sa po expozícii scvalým antigénom transformujú, uvoľňujú lymfokíny a sú schopné deštruovať 

ľudské i zvieracie myocycy v tkanivovej kultúre. Lymfocyty senzibilizované na antigény kostrového 

svalstva existujú v obehu a tkanivách pacientov s PM a môţu sa zúčastňovať na úzápalovej 

odpovedi a poškodení svalov. 

Th. myozitíd – hlavnými zásadmi pohybovej th. je pokoj v období aktívneho zápalu a aktívne 

cvičenie na znovaobnovenie svalovej sily piočas remisie. Vykonáva sa aj pasívne rozcvičovanie ako 

prevencia rozvoja kontraktúr. Medikamentózna th. sa začína kortikoidmi v dávke 40 – 80 mg 

prednizómu/d počas 4 – 6 týţd., do klin. zlepšenia al. remisie, pritom sa sledujú hodnoty svalových 



enzýmov. Pri poklese CK a klin. zlepšení sa postupne dávka zniţuje. U detí sa začína dávkou 1 – 2 

mg/kg. Pri neúspechu th. kortikoidmi sa aplikujú imunosupresíva. Podáva sa metotrexát i. v., príp. 

10 – 15 mg raz/týţd. al. 50 mg raz/mes. Ku kortikoidom sa pridáva azatioprím 100 – 150 mg/d s 

poklesom na 50 – 75 mg/d ako udrţovacia dávka pri remisii. Alternatívou je cyklofosgfamid 100 – 

200 mg/d a chlorambucil. Plazmaferéza zvyšuje svalovú silu a zníţenie aktivity svalových enzýmov. 

Pri kalcinoze môţu sa uloţeniny v podkoţí prevaliť navonok a vyhojiť sa, niekedy ich moţno chir. 

odstrániť. Podáva sa prebenecid, hydroxid hlinitý a bisfosfonáty, príp. warfarín (inhibuje tvorbu kys. 

gamakarboxyglutámovej). 

Pri detskej myozitíde nastáva kompletná remisia ~ v 1/2 prípadov a výsledky sú lepšie u pacientov s 

včasnou dg. a th. Asi 30–40 % pacientov má chron. aktívnu chorobu a vyţaduje dlôhodobvú th.. 

Zvyšok tvoria ťaţké komplikované prípady s viscerálnym postihnutím a kalcinózou.  

Myprozine
®
 – antibiotikum; →natamycín. 

-myrcén – 7-metyl-3-metylén-1,6-oktadién, C10H16, Mr 136,23; nenasýtený monoterpén, nachádza sa 

v oleji chmeľa, vavrínu a ţelezníka lekárskeho (Verbena officinalis L., Verbenaceae); 

olejovitá kvapalina príjemnej vône, pouţíva sa vo voňavkárstve a farm. 

  Myrcén 

 

 

myrcia, ae, f. – [l.] vavrínový list. 

myrepsovia – prehodcovia lekárnikov. 

myret – polyoxyetylénový alkohol, myristylalkohol. 

myrha, ae, f. – [l.] voňavá oleoţivica myrhovníka rastúceho vo Vých. Indii a Afrike [Comnifora 

abyssinica (Berg) Eng., Burseraceae] rastúceho v Núbii, Somálsku a na Arabskom polostrove. 

Pouţíva sa na prípravu mastí. Má adstringentné a karminatívne účinky. Vo forme tct. 1:20 (napr. 

Thuringer Myrrhentinktur
®
 liq. Pharma Meuselbach) sa pouţíva ako fytofarmakum, stomatologikum, 

antiseptikum a antiflogistikum pri gingivitíde, parodontitíde, pemfigu, opuchoch po zubných 

protézach. Postihnuté miesta na ďasnách al. v ústnej dutine sa potierajú navlhčeným vatovým 

tampónom; na výplachy a kloktanie sa pouţíva 30 – 60 kv. na pohár vody.  

myrholín – zmes rovnakého dielu myrhy a tuku, pouţíva sa ako vehikulum pri príprave kreozotu. 

myrhovník – Commiphora, najmä m. abesínsky (C. abyssinica ENGL.), m. molmolový (C. molmol 

ENGL.) a m. Schimperov (C. Schimperi ENGL.), Burseraceae. Malé stromčeky rastúce v juţ. Arábii, 

sev. Etiópii, Somálsku a Sudáne. Drogu tvorí prirodzený produkt získaný narezaním kmeňov – 

myrhová gumoţivica (Gummiresina myrha, ČSL 4). Krehké kusy nepravidelného tvaru na povrchu 

červenoţltkasté aţ hnedé, horkej škrabľavej chuti a slabého príjemne aromatického zápachu. 40 aţ 

60 % tvorí v liehu rozp. ţivica, kt. obsahuje triterpénové kys., estery a alkoholy, silica zloţená zo 

seskviterpénov a uhľovodíkov. V liehu nerozp. Podiel, tzv. surová guma, sa skladá z ~ 20 % 

proteínov a ~ 70 % polysacharidov,kt. hydrolyzujú na galaktózu, arabinózu a kys. 4-O-

metylgukurónovú. Z drogy sa pripravuje tct., kt. sa pouţíva ako antiseptikum a dezinficiens, často 

spolu s trieslovinovými tct. a silicami. 

myria- – prvá časť zloţených slov z g. myrios početný. 

myriachit – kultúrovošpecifická porucha správania, vyskytuje sa na Sibíri, pp. identická s latah; 

→jumping disease. 

Myriangiales – starší názov Dothideales. 



Myriapoda – [myria- + g. pus-podos noha] podtrieda článkonoţcov, do kt. patrí trieda Chilopoda 

a Diplopoda. 

Myricaria germanica (L.) Desv. (Tomaricaceae) – myrikovka nemecká (čes. ţidoviník německý). Ker 

al. poloker z čeľade tamariškovitých, 5 aţ 25 dm vysoký, s priamymi prútovitými konármi, kt. sú 

porastené veľmi drobnými, úzko kopijovitými a sediacimi, sivozelenými, bodkovanými listami. Na 

mladých konárikoch listy strechovite priliehajú, na starších odstávajú. Kvety sú obojpohlavné, 

vyrastajú na krátkych stopkách v pazuchoch listeňov a sú zosta-vené do 

štíhlych, priamych, koncových strapcov. Kališných lístkov býva obyčajne 5, 

zriedka-vo 4, sú asi 3 mm dlhé a na okraji koţovité. Korunných lupienkov je 

tieţ 5, sú dlhšie ako kališné lístky svetloruţové al. biele. Tyčiniek je 10, v 

spodnej časti sú spolu zrastené nitkami. Semenník je vrchný, zrastený z 3 

plodolistov. Plod je úzko ihlancovitá, jednopuzdrová tobol-ka, kt. puká 3 

chlopňami. Semená sú drobné, podlhovasté, na vrcholku s bielym chumáčom 

chlpov. Kvitne v júni aţ auguste. U nás sa vyskytuje v horských oblastiach 

roztrúsene, v miestach beţného výskytu vo veľkom mnoţstve. Najviac je 

rozšírená v poriečí Váhu aţ po Beckov, pri rieke Oravici, Orave, Hornáde, 

Poprade a i. Sek. sa rozšírila aţ do Podunajskej níţiny. Rastie na 

piesočnatých a kamenistých náplavoch riek a sek. na piesočinách, povedľa 

ciest a tratí. 

Myricaria germanica 

 

myricetín – syn. delfidenolón 1575; kanabiscetín; 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyfenyl)-4H-

benzopyran-4-ón, C15H10O8, Mr 318,23; látka izolovaná z kôry 

stromu Myrica nagi Thunb., Myriaceae. Vyskytuje sa aj v rastlinách 

čeľade Hammamelidaceae a Anacardiaceae. 3-

ramnozid C21H20O8 sa nazýva myricitrín. 

 

Myricetín 

myricyl – radikál vyskytujúci sa vo voskoch. 

myricylakohol – regulátor rastu rastlín; 1-triakontanol. 

myrikodín – narkotické analegetikum; syn. →myrofín. 

myrikovka nemecká – Myricaria germanica; →Tamaricaceae. 

myring/o- – prvá časť zloţených slov z g. myrinx z g. meninx koţa, bubienok. 

myringectomia, ae, f. – [myring- + g. ektomé odstránenie, vybratie] chir. odstránenie bubienka al. 

jeho časti. 

myringitis, itidis, f. – [myringo- + -itis zápal] zápal bubienka.  

Myringitis bullosa – bulózny zápal bubienka, forma otitis media vírusového pôvodu s tvorbou búl 

so seróznym al. hemoragickým obsahom, postihuje aj priľahlú stenu vonkajšieho zvukovodu. 

myringodermatitis, itidis, f. – [myringo- + g. derma koţa + -itis zápal] myringodermatitída, zápal 

vonkajšej vrstvy bubienka s tvorbou búl. 

myringomycosis, is, f. – [myringo- + g. myké huba + -osis stav] myringomykóza, zápal bubienka 

vyvolaný hubami. 



myringoplastica, a, f. – [myringo- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] myringoplastika, plastická 

operácia bubienka, utvorenie umelého ušného bubienka. 

myringoruptura, ae, f. – [myringo- + l. ruptura prasknutie] myringoruptúra, trhlina v bubienku. 

myringoscopia, ae, f. – [myringo- + g. skopein pozorovať] myringoskopia, vyšetreovanie bunienka 

zrakom. 

myringostapediopexis, is, f. – [myringo- + l. stapes strmienok + g. pexis upevnenie] menin-

gostapediopexia, fixácia pars tensa bubienka k hlavici strmienka. 

myringotomia, ae, f. – [myringo- + g. tomé rez] myringotómia, chir. preťatie al. prepichnu-tie 

bubienka, napr. pri tympanocentéze. 

myrinx, gis, m. – membrana tympani, bubienok. 

myristát – soľ, ester al. anión kys. myristovej. 

Myristica fragans – muškátovník voňavý; →Myristicaceae. 

Myristicaceae – muškátovníkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, vţdyzelených stromov, zriedka 

krov so striedavými listami. Sú dvojdomé. Malé pravidelné trojpočetné kvety majú okvetie a sú 

zoskupené od rozličných súkvetí. Plodom je pukavá bobuľa, vnútri so semenom s mieškom (arilus). 

Rastú vo všetkých trópoch (15 rodov, 250 druhov). Pre miešok (muškátový kvet) a pre semená 

(muškátové orechy) sa pestuje muškátovník voňavý (Myristica fragans); →myristika. 

myristicín – 4-metoxy-6-(2-propenyl)-1,3-benzodioxol, C11H12O3, Mr 192,22; aromatický éter 

extrahovaný z muškátu Myristica fragrans Houtt., Myristaceae, 

petrţlenu (Petroselinium hortense Hoffman, Umbelliferae), mrkvy 

(Daucus carota L., Umbelliferae). 

Myristicín 

myristika – sušené muškátové orechy, nux moschata, nuces nucistae (Myristica fragrans Houtt., 

Myristicaceae). Rastie v juţ. Ázii, Molukkách, pestuje sa v trópoch. Obsahuje halucinogény 

myristicín a elemicín. Pouţíva sa ako korenie. Poţitie väčšieho mnoţstva vyvoláva spavosť, stupor 

aţ exitus. 

myristín – trimyristín, glyceryltrimiristát, C45H86O6, Mr 723,14; vyskytuje sa v mnohých ţivočíšnych 

tukoch a olejoch, najmä v kokosovom oleji a muškátovom masle. 

myristylakohol – 1-tetradekanol, tetradecylalkohol, C14H30O, Mr 214,38; pripravuje sa sodíkovou 

redukciou esterov karboxylových kys.; pouţíva sa ako emolient pri príprave chladivých krémov ap. 

myristyltrimetylamóniumbromid – syn. tetradóniumbromid; N,N,N-trimetyl-1-tetradekan-

amíniumbromid, C17H38BrN, [CH3(CH2)13N(CH3)3]
+
Br

–
, Mr 336,41; biely prášok, katiónový germicídny 

detergent, dezinficiens, dezodorant, laborat. činidlo; má korozívne účinky (Morpan T
®
, Mytab

®
).  

Myrj
®
, Myrj 45

®
, Myrj52

® 
a Myrj52S

®
 (ICI) – polyetylénstearán, emulgátor o/v a zmáčadlo.  

myrmekia, ae, f. – [g. myrmex mravec] bolestivé, často zapálené bradavice na dlani al. stu-paji. 

myrofín – syn. myristylbenylmorfín; myrophin; myrofínium; myrokodín; 7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-

metyl-3-(fenylmetoxy)-morfinan-6-ol, C38H51NO4, Mr 585,80; 

narkotické analgeti-kum, môţe vyvolať závislosť (Leucodinine
®
, 

Myricodine
®
, Peronine myristate

®
). 

Myrofín 

 



myrokodín – narkotické analgetikum; syn. →myrofín. 

myronát draselný – syn. sinigrín. 

Myroxylon balsamum HARMS var. Pereirae BAILLON (Fabaceae) – vonodrev balzamový Pereirov, 

balzamovník peruánsky Pereirov. Vţdyzelený stom domáci v stred. amerike. Po po-ranení stromu 

sa v novovznikajúcom pletive kôry tvorí patol. produkt – Balsamum peruvianum (ČSL 4). Získava sa 

vyvarením sek. kôry. Droga je sirupovitá tmavohnedá tekutina, v tenkej vrstve číra, 

charakteristického aromatického zápachu. Chuť má najprv mierne korenistú, potom horkastú a 

škrabľavú. Musí obsahovať 56 – 70 % cinameínu (zmes benzylesteru kys. benzoovej a benzylesteru 

-nerolidol. 

Pouţíva sa zvonka na rany, omrzliny a dekubity, ako dermatologikum (pôsobí mierne antisepticky, 

protizápalovo, podporuje granuláciu), menej ako antiektoparazitikum, vnútorne ako expektorans. 

myrozináza – -tioglukozidáza, enzým, kt. štiepi glykozinoláty na glukózu, síronový zvyšok a 

izotiokyanát (vzniká neenzýmovým prešmykom a označuje sa ako horčičný olej). Ak pre-bieha 

štiepenie pri pH 3 – 4 nenastáva prešmyk, ale vzniká nitril.  

myrta obyčajná – Myrtus communis; →Myrtaceae. 

Myrtaceae – myrtovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, vţdyzelených tropických a subtropických 

drevín s koţovitými protistojnými listami. V listoch sú nádrţky s éterickými olejmi. Kvety sú 

štvorpočetné al. päťpočetné, obojpohlavné a pravidelné. Plodom je bobuľa, tobolka al. naţka. Rastú 

najmä v trópoch Juţ Ameriky a Austrálie (100 rodov, 300 druhov). Mnohé poskytujú koreniny al. sú 

liečivé. V Európe rastie myrta obyčajná (Myrtus communis). Z Austrálie je známy rod eukalyptus 

(→Eucalyptus). Pimentovník lekársky (Pimenta officinalis) poskytuje nové korenie a nerozvité púčiky 

klinčekovca voňavého (Syzygium aromaticum) klinčekový kvet klinčeky. 

myrtekaín – 2-[2-(6,6-dimetylbicyk-lo[3.1.1]-hept-2-en-2-yl)etoxy]-N,N-dietyletánamín, C17-H31NO, Mr 

265,43; lokálne anestetikum (Nopoxamine
®
; zloţka prípravku 

Algesal
®
 crm. a Algesal Surractive

®
 ung.). 

Myrtekaín 

myrtenol – terpénový alkohol z prchávého oleja destilovaného z listov myrty obyčajnej (Myr-tus 

communis L., Myrtaceae). 

myrtikolorín – syn. →rutín. 

myrtiformis, e – [l. myrtum myrtový plod + l. forma tvar] myrtový, podobný tvarom plodu myrty. 

myrtillin- – 3-glukozid delfinidínu. 

myrtol – frakcia prchavých olejov z myrty obyčajnej Myrtus communis L., Myrtaceae (destiluje sa 

medzi 166 a 180 °C), pozostáva najmä z eukalyptolu, dextropinénu a malého mnoţstva gáfru; 

bezfarebná aţ ţltkastá, silne pravotočivá kvapalina, príjemnej vône pripomínajúce eukalyptol al. 

terpentín (Gelomyrtol
®
). 

myrtovité →Myrtaceae. 

Myrtus – rod myrtovitých stromov; →Myrtaceae.  

Myrtus communis – myrta obyčajná, starosvetská myrta, listy majú adstringentné a antiseptické 

účinky. 

Mysalfon
®
 tbl. obd. (Léčiva) – Terguridum (ut hydrogenmaleas) 0,5 mg v 1 poťahovanej tbl.; derivát 

námeľa, zmiešaný agonista/antagonista dopamínových receptorov, antiparkinsonikum, 

antihyperprolaktinemikum; →tergurid. 



Myser
®
 (Nikken) – antiflogistikum; →difluprednát. 

myslenie – proces vedomého odrazu skutočnosti, jej objekjtívnych vlastností, súvislostí a vzťahov, kt. 

zahrňujú aj objekty nedostupné bezprostrednému zmyslovému vnímaniu; je to poznávací proces, 

prebiehajúci medzi subjektom a objektom; →poznanie. 

M. je vývojovo vyššia psychická funkcia, kt. umoţňuje dokonalejšie poznávanie ţivotného 

prostredia, a tým aj dokonalejšiu adaptáciu na ţivotné podmienky. Operacionálne sa definuje ako 

proces chápania a riešenia problémov, resp. ako chápanie a usporadúvanie vzťahov medzi 

predmetmi a ich reprezentáciami, t. j. pojmami. Funkcionalisticky sa chápe ako utváranie 

a overovanie hypotéz, v kt. sa uplatňuje získavanie poznatkov experimentálnou a logickou cestou 

(Dewey, 1910). M. je popri vnímaní, chápaní a pamäti ďašou etapou v spracovaní informácií. 

Uskutočňuje sa v podobe asociácií, t. j. reťazí psychol. procesov, kt. výsledkom sú predstavy, 

pojmy, reminiscencie atď. Predpokladom m. je vedenie.  

Ľudské m. sa môţe pohybovať na vyššej kognitívne funkčnej úrovni, na úrovni pojmového logického 

abstraktného m., kým m. zvierat je odkázané len na riešenie konkrétnych a jednoduchých názorne 

daných problémov. Zvieratá sú schopné reagovať na vzťahy, ale len v rovine zmyslových súvislostí. 

V →pojmoch, kt. operujú ľudia, sú však zahrnuté aj zovšeobecnenia tzv. abstraktných vlastností 

vecí, kt. vystupujú zo vzťahu objektu k iným objektom (napr. abstraktnou vlastnosťou vody je ţe 

rozpúšťa, hasí atď.). 

Podľa H. B. Englisha a A. C. Englishovej (1958) má m. tieto významy: 1. negat. sa vymedzuje vo 

vzťahu k vnímaniu ako prim. nepercepčná aktivita, kt. však nie je vnímaniu antagonistická, ale 

suplementárna; 2. vzťahuje sa na riešenie problémov; 3. vzťahuje sa na problémy ako chápanie 

daných vzťahov; 4. je to subvokálne či skryté rečové správanie (,,speech behavior“). 

Vo všeobecnosti sa m. pokladá za proces pretvárania a utvárania nových informácií, slúţiaci 

poznaniu a riešeniu problémov. Ako proces riešenia problémov chápe m. K. Duncker (1935) a i. 

M. sa chápe ako sprostredkované poznávanie, avšak nie je jednotný názor na to, čím sa spro-

stredkúva; obvykle sa za prostriedky m. pokladajú predstavy a pojmy (názorné a abstraktné, 

obrazové a pojmové logickém.). 

J. Dewey (1910) vypracoval funkcionalistické poňatie m., kt. dobre vystihuje jeho psychol. podstatu: 

m. je utváranie a overovanie hypotéz, v kt. sa uplatňuje získavanie poznatkov experimentálnou a 

logickou cestou; dačo sa tu teda prijíma ako rozumové pravdepodobné al. nepravdepodobné, 

pričom utvorené hypotézy slúţia na riešenie praktických i abstraktných problémov. V tomto zmysle 

sa hovorí o reflexívnom m. a hypotetickom riešení problémov. Relfexia smeruje k objaveniu faktor, 

kt. môţu poslúţiť na dosiahnutie cieľa. Výsledkom m. sú funkčné fakty, kt. umoţňujú riešenie 

problémov: Problém vytyčuje cieľ myslenia a cieľ vyznačuje priebeh procesu m. Reflexia je podľa 

Deweya ,,všestranné skúmanie“, v kt. sa nemá zabudnúť na nič podstatného. Predmet reflexie sa 

musí skúmať zo všetkých strán, v rôznom svetle; aspektom reflexie je ,,logickosť“, avšak tento 

termín môţe mať rôzne významy. Za úlohu m. sa pokladá ,,objavenie“ sprostredkovaných článkov, 

kt. by, postavené medzi vzdialený cieľ a dané prostriedky, ich spolu harmonizovali. M. je potom 

hľadanie ciest k do-siahnutiu cieľa. V tomto zmysle je m. proces transformujúci danú situáciu v 

situáciu ţiaducu, t. j. problémovú situáciu v jej vyriešení, pričom to môţe byť problém konkrétny al. 

abstraktný. 

M. je proces operácie s reprezentáciami sveta, znakmi, kt. sú nositelia významu, v mysli zastupujú 

dajaký objekt. Pierce rozoznával 3 druhy znakov: ikony (obrazy), symboly (napr. značky, slová) a 

tzv. indexy (vyjadrujú kauzálne vzťahy medzi znakom a zobrazujúcim objektom). Znaky tvoria určité 

systémy. Takýtmo charakteristickým systémom znakov je jazyk, kt. znaky sú morfémy (ďalej 

nerozloţiteľné významové jednotky jazyka), resp. slová. M. sa stotoţňuje s tzv. vnútornou rečou. V 



teórii znaku sa rozlišuje označujúce a označované (desig-nát a designatum). Jednotlivé druhy 

znakov sa líšia vzťahom medzi označujúcim a označova-ným; rozoznávajú sa: 1. symptómy (napr. 

zvýšená telesná teplota je príznakom infekcie); 2. signály (vývojovo najniţšia forma znakov, napr. 

zahrmenie je signálom blíţiacej sa búrky); 3. symboly (veci a jazyk, kt. zastupujú dajaké objekty, 

resp. ich triedy; napr. červené svetlo na kriţovatke zastupuje príkaz zastavenia, zvuková štruktúra 

prednesených slov, ako napr. ,,moja matka“, zastupuje konkrétnu osobu – matku subjektu, kým 

slovo ,,matka“ zastupuje triedu ţien takto označovaných).  

M. pomáha pri prispôsobovaní sa zloţitejším ţivotným podmienkam tým, ţe umoţňuje ísť za 

vnímateľné a prítomné, a tak aj zohľadňovať budúcnosť, umoţňuje chápať kauzálne a funkč-né 

vzťahy. M. umoţnilo vznik vedy a techniky i filozofie. Je spojené s individuálnym zdoko-naľovaním 

činnosti, lebo ,,poznanie je efektívne konanie“ (H. R. Maturana a F. J. Varela, 1987). M. umoţňuje 

nachádzať a riešiť problémy. 

M. je popri vnímaní, chápaní a pamäti ďašou etapou v spracovaní informácií. Uskutočňuje sa 

v podobe asociácií, t. j. reťazí psychol. procesov, kt. výsledkom sú predstavy, pojmy, reminis-cencie 

atď. V m. sa uplatňujú operácie s pojmami na základe logických princípov: súd a úsu-dok, indukcia a 

dedukcia. Súdy vznikajú spájaním pojmov tak, ţe sa z týchto spojení vyvo-dzujú určité závery. 

Najbeţnejšou formou úsudku je tzv. kategorický sylogizmus. Ide o de-duktívny úsudok, kt. záver 

vyplýva zo vzťahu dvoch predikátov, z kt. jeden vypovedá dačo o rode, druhý o druhu; čo platí o 

rode, platí potom aj o druhu: Meď je kov. Kovy sú vodiči elektriny. Záver: Meď je vodičom elektriny.  

Za zákl. myšlienkové operácie sa pokladjú abstrakcie a zovšeobecňovanie, analýza a syntéza, 

porovnávanie a triedenie.  

M. sa obyčajne definuje ako proces riešenia problémov. Môţu sa pritom uplatňovať heuristic-ké 

programy (g. heureká našiel som) obsahujúce pravidlá nachádzania nových riešení – na rozdiel od 

algoritmov, kt. obsahujú uţ známe spôsoby riešenia. Jedným takýmto pravidlom je: ,,Začni najprv 

analýzou cieľa, nie skúmaním vstupných údajov.“ Optimálne postupy v určitej situácii sa označujú 

ako stratégie riešenia problémov (pôvodne sa tento pojem pouţíval v teórii hier). Pokiaľ riešiteľ 

problému nevykoná dôkladnú analýzu problémovej situácie a nedospeje k stanoveniu princípu 

riešenia, môţe uplatňovať tzv. metódu pokusu a omylu a čo je charakteristické pre senzomotorické 

m. zvierat, ale aj pre ľudí, kt. riešia problémy bez znalosti ich štruktúry (napr. snaţia sa opraviť 

hodinky bez toho, aby mali akékoľvek znalosti o ich konštrukcii a mechanizme). 

Vzťah m. a emócií sa chápe často ako vzťah protikladov, v skutočnosti je to však skôr vzťah dvoch 

komplementárnych funkcií; racionálne a emocionálne sú dva aspekty tej istej jednotnej činnosti, v kt. 

však môţe za určitých okolností jedno dominovať nad druhým (čisto racionálne a na druhej strane 

tzv. katatymném.). Autistické a katatýmne m. je m. úplne ovládané emóciami. 

M. spájajú s osobnosťou dva trvalé javy: inteligencia kt pouţíva najmä m. ako nástroj a zmýšľanie, 

kt. tvorí súbor názorov. 

Druhy myslenia 

Divergentné myslenie (J. P. Gilford, 1967) – produktívne m. 

Diskurzívne myslenie – racionálnem., postupuje vedome v krokoch aţ ku konečnému výsledku; 

op. intuitívneho myslenia. 

Intuítívne myslenie je m., kt. prebieha sčasti pod úrovňou vedomia a vyúsťuje do náhleho zjavenia 

výsledku; op. diskurzívneho m. 

Konvergentné myslenie (J. P. Gilford, 1967) – reproduktívne m.  



Produktívne myslenie (O. Selz, 1924) – divergentném., rieši problémy novým spôsobom hľa-

dajúcim nové cesty riešenia. Má tvorivý charakter a smeruje k objaveniu nového, originálne-ho 

riešenia 

Reproduktívne myslenie (O. Selz, 1924) – konvergentné myslenie, opiera sa pri riešení problémov 

o konvenčné postupy a uţ o známe algoritmy. 

Tvorivé myslenie – je m., zaloţené na nachádzaní nových spôsobov riešení, vyvolané tzv. 

tvorivými problémami. Podľa J. Kozieleckého (1976) tvorivé problémy charakterizujú tieto znaky: 1. 

sú objektívne nové; 2. uznávajú sa za spoločensky dôleţité; 3. sú otvorené, často zle vymedzené a 

spojené s nedostatočnými informáciami; 4. spájajú sa s tzv. divergentnými situáciami, v kt. existuje 

viac moţných správnych hodnotných riešení. T. m. nie je akákoľvek originalita, ale originalita 

spoločensky hodnotná, čo je však skôr historické kritérium, o čom svedčí skutočnosť, ţe rada géniov 

bola uznaná aţ dlho po ich smrti. J. P. Guilford (1957) určil faktory t. m. a definoval ich výkonmi v 

psychol. testoch, kt., sa tento druh myslenia meria; tomu však predchádza určité – v danom prípade 

operatívne – poňatie t. m.: 

• slovná plynulosť: subjekt si má rýchlo vymenovať slová začínajúce al. končiace sa na určitú 

hlásku; 

• ideačná plynulosť: subjekt si má rýchlo vybaviť určité objekty al. prostriedky (napr. vodné dopravné 

prostriedky al. všetko, čím moţno napr. otvoriť konzervu); 

• spontánna obrazová flexibilita: subjekt má rýchlo dospieť k optickej inverzii určitého obrazca (má si 

napr. predstaviť daný obrazec z iného uhla pohľadu); 

• spontánna sémantická flexibilita: subjekt si má rýchlo vymyslieť variant k dajakej rozpráv.-ke, 

tvrdeniu, návrhu ap.; 

• asociačná plynulosť: subjekt si má rýchlo vybaviť asociácie k určitému podnetu (napr. nachádzať k 

daným slovám ich synonymá al. protiklady, doplňovať vo vete chýbajúce slová al. zostaviť rýchlo 

vetu zo skupiny písmen tak, aby sa kaţdé slovo tejto vety začínalo na dané písmeno; 

• expresívna plynulosť: subjekt má rýchlo vyjadriť pôsobivý dojem z určitého podnetu (napr. v čom 

vyvoláva exponovaná škvrna); 

• obrazová adaptívna flexibilita: subjekt má reštaurovať dané obrazce, napr. známe zápalkové 

hlavolamy (z určitej zostavy zápaliek má napr. uberaním 2 zostaviť obrazec o 3 štvorcoch); 

• symbolická adaptívna flexibilita: subjekt má vykonať sémantickú transformáciu (napr. určiť rýchlo 

rôzne významy určitého objektu v určitej situácii); 

• figurálna a sémantická elaborácia: subjekt má spracovať originálnym spôsobom dajaký námet, 

dokresliť figúru, vymyslieť postup ap.; 

• ,,originalita“: subjekt si má vymyslieť dačo originálneho (napr. definovať originálne, čo je 

manţelstvo, al. si vymyslieť nepravdepodobné dôsledky dajakej činnosti).  

V t. m. sa teda uplatňuje spôsobilosť označovaná ako flexibilita (ohybnosť, pruţnosť) kogni-tívnych 

procesov a fantázie. 

Všeobecnejšiu charakteristiku t. m. podľa J. Koczielecki (1976): 1. T. m. sa uskutočňuje heuristickou 

metódou, kt. umoţňuje redukovať náhodné hľadanie a celkove ho uľahčuje (táto heuristika je 

niekomu takpovediac daná, iný sa v nej musí cvičiť); 2. v procese t. m. veľmi pp. vystupuje jav 

inšpirácie (náhleho objavu) skôr ako v iných druhoch m., pričom táto inšpirácia môţe vystúpiť v 

rôznych fázach m.; 3. t. m. je dlhodobým procesom, môţe trvať aj niekoľko r. (napr. A. Einstein sa 

zaoberal svojou teóriou poľa asi 30 r.). B. Ghiselin (1963) rozlišuje stupne tvorivosti: niţší tvorí 

prechod od reproduktívneho m. k produktívnemu a spočíva skôr len v kombinácii toho, čo je známe, 



kým vyšší stupeň smeruje vţdy k objaveniu dačoho úplne nového. Často sa zdôrazňuje nevedomý 

zdroj tvorivosti. 

 


