platonín

– syn.

,

platonín J; 2,2 -[3-[(3-heptyl-4-metyl-2-(3H)-tiazolylidén)etylidén]-1-propén-1,3diyl]bis(3-heptyl-4-metyltiazólium)dijodid,
C38H61I2N3S3,
Mr
909,91;
fotosenzibilizujúce
kyanínové
farbivo
s
antimikróbiovým
a
®
imunomodulačným účinkom (NK-19 , Kankohso
®
®
101 , Photosensitizer 101 ).
Platonín

platonizmus – učenie Platóna (427 – 347 pr. n. l.) a jeho školy, ním zaloţenej Akadémie. Učenie, kt.
sa oţivilo v novoplatonizme, u Augustína a v renesancii. P. je zaloţený najmä na Platonovej náuke
o ideách: Kým zmysly nám ukazujú len svet vznikania a zanikania, čosi stredného medzi vlastným
bytím a nič, preniká nús (rozum) k ideám, tvarom, forme, resp. večným nezmyslovým predmetným
jednotkám, kt. trvajú vonku a nad zmyslovými vecami (chórismos, oddelenie) a tvoria vlastný
zmyslový obsah sveta a ţivota. Pominuteľné veci sa na ideách zúčastňujú, napodobňujú ich.
Vzostup ideí k vlastnému dobru a kráse sa deje prostredníctvom Érosu, ţiadostivej a hľadajúcej
(platonickej) lásky ku kráse a pravde. Najvyššia, absol. idea je idea krásy a dobra, kt. je aj absol.
jednotou. Poznanie a pozna-teľnosť v nej majú transcednentálny základ priradenia. Táto idea je
Bohom v inom zmysle ako bohovia, kt. sú boţské len príklonom k ideám. Idey sú zakotvené v Bohu
(= idea dobra).
Svet nie je stvorený: hmota je večná, avšak utváraná demiurgom, tvorcom tohto sveta, na kozmos a
oţivená svetovou dušou. Duša je princípom pohybu a ţivota; pochádza z onoho sveta. Vzostup
ducha k pochopeniu ideí spočíva v rozpomínaní (anámnesis), vyvolanom zmyslovými vecami, na
preexistenciu videných ideí. Je to mýtický obraz apriórnej platnosti ideí. Cieľom ľudského ţivota je
pripodobnenie Bohu, najvyššej idei dobra. Podmienkou na dosiahnutie tohto cieľa je správne
vzdelanie a výchova v pravdivom a prostredníctvom pravdivého, usporiadané spoločenstvo, o čom
pojednáva Platónova Ústava a Zákony. Mýtus o sťahovaní duší a večnej odplate hľadá proti hrubej
viere al. skeptickému posmechu mladších sofistov zaujatie stanoviska k problémom nesmrteľnosti,
posmrtnej zodpovednosti a k poslednému cieľu človeka.
Novoplatonizmus nie je len obnovením Platónovej filozofie, ale systém, kt. zahrňuje aj ostatné
antické filozofie (s výnimkou epikureizmu), ako aj náboţenské a mystické myšlienky, a to aj z
orientu. Jeho zakladateľom bol Ammónios Sokkás, prvým predstaviteľom Plótínus. Na vrchol svojho
systému stavia Plótínos Jeho, kt. stojí nad všetkými predpokladmi. Pretoţe aj súcno existuje len
prostredníctvom svojej jednoty, existuje Jedno pred súcnom. Je nepozna-teľné a nepomenovateľné.
Aj pomenovanie ,,Jedno“ treba chápať len negatívne.Vznik mnohosti z Jedného sa deje stupňovito.
Existuje hierarchia bytia: duch al. inteligibilný svet, svetová duša a hmota. Pretoţe tento sled je
bezčasový, je svet ako celok večný. Pohyb sveta zostupujúci z vyššieho k nedokonalému je
bezcieľny, kým obrátené smerovanie späť k Prvému podľa stupňov ovládajú vyššie ciele.
Bytnosťou ducha (nús) je jednota myslenia a bytia. Duch je obrátený k Jednému, ktorý ho stvoril. Od
neho má svoj obsah, idey, kt. však v prípade ducha tvorí mnohosť, systém. Sformovanie ducha
vedie ku kategóriám a číslam i k inteligibilnej hmote ako substrátu všetkých ideí (foriem).
Ako Jedno zo seba vydáva nús, tak duch zo seba vydáva dušu ako svoj nedokonalý obraz. Sama
osebe nedeliteľná môţe však vstupovať do (uţ utvoreného) priestorovo-zmyslového sveta a
oţivovať ho, pričom sa však delí nie duša sama, ale len jej pôsobenie. V jej prirodzenosti spočíva
plodenie zmyslovej hmoty. Tá uţ nemá nič z povahy Jedného a Dobra, preto nie je schopná

ďalšieho tvorenia. Je temnotou, bez usporiadania a tvaru, princípom zla. Duša je prirodzenosťou
sveta. Jednotlivé duše sú v nej obsiahnuté a sú identické s ideami, kt. preberá duša sveta od núsu.
Určením duše je odvracať sa od zmyslového a privracať sa k núsu prostredníctvom nej sa navrátiť k
Jednému. To je v tomto ţivote moţné len zriedka a na krátke okamihy. Napriek tomu musí duša uţ
tu myslieť na tento návrat, lebo inak ho nie je ani v smrti schopná a musí sa opäť spojiť s telom.
Pretoţe úlohou človeka je stať sa podobným Bohu, nestačí ctnosti spoločenského ţivota. Skôr treba
oslobodiť dušu očistením (katarzia) z poškvrneného spojenia s telom, a ţivotom v núse (theoria =
dozrievajúce poznanie) sa pripravovať na spojenie s Jedným v extáze.
Plotínovo učenie je panteizmom. Dáva však vo svojom systéme priestor aj polyteizmu. Ešte ďalej
zašiel Porfyrios a Iamblichos, kt. upravil Plotínov systém trojitého stupňovitého poradia zavedením
ďalšiej triády. Podobne ako Iamblichos postupuje Proklos, kt. dal novoplatonizmu konečnú
systematickú formu. Podľa neho má človek, ako základ pre extatické spojenie, ešte nadrozumovú
duševnú silu, ,,Jedno“. S ostatnými pripisuje duši okrem hmotného tela telo éterické, resp. svetelné,
kt. je nepominuteľné. Novoplatinizmus silne pôsobil na patristickú filozofiu, mystiku i na scholastiku.
Novoplatonizmus bol po niekoľko storočí hlavným filozofickým systémom neskorej antiky. V
stredoveku sa Platonova filozofia stala najsilnejším spojencom rozvíjajúcej sa kresťanskej teológie a
filozofie. Zaţila skutočnú renesanciu na začiatku novoveku a v súčasnosti sa k nej filozofický záujem
obracia znova.
plato/y- – prvá časť zloţených slov z g. platys široký.
platonychia, ae, f. – [plato- + g. onyx-onychos necht] platonychia, sploštenie nechtov.
®

Platosin (Nordic) – antineoplastikum; cisplatina.
Platter, Felix – (1614 Bazilej – 1614 Bazilej) švajč. lekár. Študoval v Montpellieri, pôsobil ako mestský
lekár v Bazileji. Ako jeden z prvých pokladal duševné poruchy za skutočné choroby a zaslúţil sa o
humánny spôsob ich th. Je autorom bohato ilustrovanej anatómie (1853) a trojzväzkovú príručku
Praxis medica, v kt. prvý raz prezentoval systemizáciu chorôb podľa symptómov. Krátko pred
smrťou mu vyšla veľká zbierka chorobopisov Observationes medicae. R. 1588 zriadil v Bazileji
jedno z prvých anat. divadiel.
plattnerit – minerál, oxid olovnatý.
platybasia, ae, f. – [platy- + g. basis základ] platybázia, deformita lebky, plochá, rovná lebková
spodina; bazálna impresia.
platycephalia, ae, f. – [plato- + g. kefalé hlava] platycefália, nízka, plochá lebka.
platycnemia, ae, f. – [platy- + g. knémé píšťala (kosť)] platyknémia, ,,šabľovitá“ tíbia, sploštenie
píšťaly.
platycoria, ae, f. – [platy- + g. koré zrenica] platykória, rozšírenie zreníc, mydriáza.
platyfylín – platyphyllinum, syn. platifilín; 1,2-dihydro-12-hydroxysenzionan-11,16-dión, C18H27NO5,
Mr 337,40; toxický pyrolixidínový alkaloid z rastliny Senecio platyphyllus
DC a i. druhov čeľade Compositae.
Platyfylín

platymorphia, ae, f. – [platy- + g. morfé tvar] platymorfia, sploštenie bulbu so skrátením predozadnej
osi.
platyopia, ae, f. – [platy- + g. óps-ópos oko, tvár] platyopia, rozšírenie, sploštenie tváre.
platyrrhinia, ae, f. – [platy- + g. rhís-rhinos nos] platyrínia, sploštený, široký nos.
platysma, tis, n. – [g. platys široký] koţný sval krku. Má podobu rozsiahlej, veľmi tenkej svalovej
blany, kt. pokrýva takmer celú ventrálnu stranu krku. Je umiestený v podkoţnom väzive na povrchu
fascia colli superficialis. Jeho svalové snopce sa začínajú v oblasti pleca na fascii, kt. pokrýva m.
deltoideus, v hrudnej oblasti na fascia pectoralis superficialis. Vystupuje po krku šikmo
ventrokraniálnym smerom tak, ţe sa mediálne okraje obidvoch svalov pribliţujú a stretávajú pod
bradou. Tu sa taktieţ svalové snopce kríţia a preplietajú. Ostatné snopce prekrývajú bázu sánky a
prechádzajú do tváre po jej celej dĺţke. Časť snopcov sa tu pripája na sánku, ďalšia čas nadväzuje
na koţu a zvyšok prechádza do radiálnych svalov ústnej štrbiny, najmä dolnej pery (m. triangularis,
m. quadratus labii mandibularis, m. risorius). Táto časť sa nazýva pars facialis platysmatis.

Obr. Svaly tváre a krku spredu – platysma (25); 1 – m. depressor
anguli oris; 2 – m. transversu menti; 3 – m. risorius; 4 – m.
zygomaticus major; 5 – m. zygomaticus minor; 6 – m. levator labii
superioris (m. quadratus labii sup., m. levator nasi et labii maxillaris
lat.); 7 – m. levator labii superioris alaeque nasi (m. quadratus labii
sup., m. levator nasi et labii maxillaris medialis); 8 – m. depressor
labii inferioris; 9 – m. levator anguli oris; za niekt. okolností je
hmatateľný svalovo-šľachový uzol navonok od ústneho kútika, bod,
v kt,. sa stretávajú okolité svaly vstupujúce do m. orbicularis oris; 10
– m. buccinator; 11 – m. mentalis; 12 – m. masseter (podľa Feneisa,
1996)

P. je kontraktilným podkladom koţe na ventrálnej strane krku, v oblasti, kde sa koţa pri pohyboch
hlavy a krku musí svojím rozsahom výdatne prispôsobovať meniacim sa vzdiale-nostiam medzi
hlavou a hrudníkom. Inervuje ho r. colli n. facialis. Ak anomáliám patria variá-cie rozsahu; p. môţe
chýbať.
platyspondylia, ae, f. – [plate- + g. spondylos stavec] platyspondýlia, sploštenie stavca.
plaunotol – (Z,E,E)-2-(4,8-dimetyl-3,7-nonadienyl)-6-metyl-2,6-oktadien-1,8-diol, C20H34O2, Mr 306,49;
acyklicky diterpénový alkohol izolovaný z thajskej byliny Croton sublyratus Kurz, Euphorbiaceae. Je
to svetloţltý olej, aromatickej vône, horkej
®
®
chuti, antiulcerózum (CS-684 , Kelnac ).
Plautonol
®

Pausitin (Erba) – antitusikum; →morklofén.
®

Plavolex (Wyeth) – plazmatické expander; →dextran.
plavúň obyčajný →Lycopodium clavatum.
plavúnkovité →Selaginellaceae.
plavúňorasty →Lycopodiophyta.

plazma – [g. plasma hmota] 1. fyz. štvrté skupenstvo hmoty, hmota vo veľmi ionizovanom stave,
zapríčinenom vysokou teplotou al. elekt. výbojom ap. Ide o veľmi ionizované plyny, zmes iónov,
elektrónov a neutrálnych častíc s vysokou energetickou hladinou. Rozlišuje sa p. vysokoteplotná a
nízkoteplotná. Vysokoteplotná (izotermická) p. vzniká pri teplote dostatoč-nej na termickú ionizáciu
plynu. Nízkoteplotná p. vzniká pri elekt. výboji v plynoch, je stála iba v prístomnosti elekt. poľa
urýchľujúceho elektróny. Charakteristickou vlastnosťou p. je, ţe môţu v nej vznikať
elektromagnetické vlny so širokým intervalom vlnových dĺţok.
2. Tekutá časť →krvi.
plazmaferéza – [plasmapheresis] čiastočná výmena plazmy, získanej od pacienta po separácii
formovaných elementov od plazmy pomocou separátorov plazmy, druh →hemaferézy. Po odbere
krvi od pacienta, kt. plazma obsahuje patol. látky (paraproteín, kryoglobulíny) sa vykoná separácia
formovaných elementov od plazmy centrifugáciou, dialýzou ap. Odobratý objem plazmy sa nahradí
náhradnými rozt. (kryštaloidmi, koloidmi al. darcovskou plazmou bez paraproteínu. Termín
pochádza od Abela (1914), prvú th. p. pri myelóme uskutočnil Adams a spol. (1952). Obyčajne sa
odoberá veľký objem plazmy; ak ide o objem, kt. prekračuje celkový objem plazmy pacienta, hovorí
sa o výmene plazmy (angl. super-exchange). P. sa pouţíva v th. myelómu a i. paraproteinémií.
P. umoţňuje: 1. odobrať patol. bielkoviny (kryoproteín a paraproteíny, antigény, protilátky, resp.
komplexy antigén–protilátka, blokujúcich protilátok pri nádoroch, toxínov a niekt. nad-bytočných
zloţiek plazmy); 2. alteráciu komplexov antigén–protilátka; 3. odblokovanie monocytovomakrofágového systému; 4. infúziu deficitnej látky al. podanie veľkého objemu normálnej plazmy, a
tým doplnenie deficitných koagulačných faktorov, prostaglandínov pri Moskowitzovej chorobe atď.
Predtým sa p. vykonávala ručne tak, ţe sa odobralo 500 – 1000 ml krvi, z kt. sa odstredením získala
plazma a zvyšok krvi sa vracal chorému. U nás túto metódu rozpracoval Šmálik a spol. (1972).
Klasická p. sa často spájala s rizikom zavedenia cudzieho erytrocytového materiálu, hemolýzy a
infekcie. Výmena 1 l plazmy trvala priemerne 4 – 5 h.
Oddeľovanie formovaných elementov sa môţe uskutočňovať na princípe centrifugácie al. filtrácie.
Centrifugačné systémy môţu pracovať v intermitentnom al. kontinuálnom reţime. Na intermitentnú
prietokovej separácie slúţia prietokové separátory, zavedené do výroby koncom 60. rokoch, v
ostatných rokoch automatizované, riadené počítačom (napr. separátor fy. Haemonetics, typ 30), pri
kt. je riziko prenosu infekcie na pacienta prakticky vylúčené.
Kontinuálna prietoková separácia sa uskutočňuje prístrojmi (napr. fy IBM al. Aminco), kt. odoberajú
krv darcovi z perifíérnej ţily zvyčajne na predlaktí, pričom sa ihneď (hadičkou s ústím blízko
odberovej ihly) pridáva antikoagulans (ACD al. heparín, príp. oboje). Potom sa krv čerpadlom
odčerpáva do centrifugačneho bubna. Plazma sa odsáva osobitne, ostatné sú-časti krvi a náhradný
rozt. sa vracajú chorému. K automatickým separátorom tohto druhu patrí separátor fy Travenol, typ
CS 3000.
V ostatných 10 r. sa pouţíva tzv. filtračná p. Ide o selektívne oddeľovanie plazmy pomocou filtrov vo
forme filmu al. dutých vláken s definovanými pórmi. Membrána prepúšťa len plazmu, kým krvinky
zadrţiava. Plazma sa odsáva osobitne, zvyšok krvi sa vracia chorému. Hrozí pritom poškodenie
krvných elementov, aţ hemolýza erytrocytov, aktivácia koagulačných faktorov a komplementu.
Podobne ako pri centrifugačných systémoch treba pridávať antikoagulans a osobitnú pozornosť
venovať pretlaku na kritických miestach sústavy (pred filtrom, v ňom, za ním) a rýchlosti prietoku
krvi. Na rozdiel od centrifugačných systémov pripravujú plazmu úplne zbavenú buniek, čo je
výhodné pri th. sorbentmi, bioreaktormi ap.
Získaná plazma sa ďalej spracúva, a to: 1. metódou tzv. uzavretej slučky (napr. pri odstraňovaní
kryoglobulínu sa získaná plazma zachytáva do podchladeného vaku, čerpadlo ju ţenie cez

kryofilter, kde sa kryoglobulín vychytáva a celý zvyšok plazmy sa vracia chorému; potreba
náhradného rozt. tu odpadá); 2. sorpciou (plazma prechádza sorpčnou kolónou, kde sa špecificky
vychytávajú toxíny, imunokomplexy ap.); 3. kaskádovou filtráciou (pomocou prvého filtra sa
odseparuje plazma a v ďalšom filtri zapojeného do série sa plazma selektívne zbavuje len patol.
zloţiek, napr. vysokomolekulových; potreba náhradných rozt. sa zniţuje na 1/6).
Pred p. sa má stanoviť objem plazmy, a to aspoň pomocou nomogramu (jedinec s hmotnosťou 70
kg má 2800 ml plazmy, t. j. asi 40 ml/kg). Najväčší pokles objemu plazmy nastáva pri odbere 1. a 2.
litra plazmy, potom je plazmaferéza menej účinná. Väčšinou sa pri jednom výkone odoberá (a
nahradzuje) 1,5 – 2 l plazmy.
Ideálnym náhradným rozt. pri p. je plazma chorého bez faktora, kt. je patogénny, napr. paraproteín.
Odobrať len túto zloţku sa zatiaľ nedarí. Najbliţšie k ideálnemu rozt. je čerstvá plazma zdravého
darcu. Je však nedostatková, drahá a navyše pri nej hrozí riziko prenosu infekcie (napr. vírusovej
hepatitídy), alergickej reakcie, citrátovej toxickosti, moţnosti AB0 inkompa-tibility. Preto sa
nahradzuje odobratý objem obyčajne z 2/3 kryštaloidným (Ringerov, Darro-wov, Hartmanov, fyziol.
rozt. a i.) a z 1/3 koloidným rozt. (plazmatické frakcie, napr. SRVP Spofa, albumín). Pritom sa
podáýva 1 l kryštaloidného rozt. ,,v predstihu“ počas 30 – 60 min pred separáciou. Tým sa privedie
dostatok vody v pomere k NaCl a zabráni poruchám hydrominerálnej rovnováhy (podáva sa
väčšinou fyziol. rozt.). Pred p. sa majú vyšetriť obličkové funkcie. Pri myelómovej obličke sa
postupuje opatrne (pomalší odber menšieho objemu krvi, pozorovanie pacienta).
P. môţe byť výkonom zacharaňujúcim ţivot pri paraproteinemickej kóme, kríze pri hyperviskóznom
sy., v prípade hemolytickej krízy pri nezvládnuteľnej autoimunitnej hemolytickej anémii, pri niekt.
otravách, hyperproteinemickej kríze, ťaţkom nezvládnuteľnom krvácaní, tvorbe protilátok proti
faktoru VIII, príp. IX al. pri posttransfúznej purpure a i.
Nevýhodou p. môţe byť niekedy nevyhnutná katetrizácia veľkej ţily, utvorenie a-v skratu, spazmus
ţily, úplne nevydarený odber. K neţiaducim reakciám (6 – 8 %) patrí prechodná slabosť, nevoľnosť,
únava, hypotenzia, krátkodobé vágovágové mdloby, nadmerné zaťaţenie tekutinou, moţnosť vzniku
hematómu, krvácania, trombózy, hypokaliémie, pocitu chladu, hemolýzy, zníţenia koncentrácie
liekov (epileptický záchvat, zhoršenie myasténie), účinok citrátu (parestézie tváre, pocit svalového
napätia), účinok protamínsulfátu (pocit tepla, flaš), ťaţkosti zo strnulej polohy pri výkone. V prípade
pouţitia čerstvej plazmy zdravého darcu riziko infekcie, alergických reakcií, citrátovej toxickosti a
moţnosti AB0 inkompatibility.
Indikácie th. p. – 1. hyperviskozita vyvolaná imunoglobulínmi (Waldenströmova makroglobulinémia,
myeloma multiplex); 2. trombotická trombopenická purpura; 3. autoprotilátky (myasthenia gravis,
Goodpastureov sy., lupus erythematosus systemicus, protilátky proti faktoru VIII); 4.
imunokomplexové ochorenia; 5. príprava na AB0 inkompatibilnú transplan-táciu kostnej drene; 6.
dyslipoproteinémia.
Okrem odobratej plazmy a častosť odberov sa riadi zákl. ochorením. Odporúča sa odoberať max. 1
objem cirkulujúcej plazmy, pokiaľ stav pacienta nevyţaduje výmenu väčšieho objemu plazmy
(superexchange).
Odoberaný objem plazmy sa nahradzuje zmesou kryštaloidov (fyziol. rozt., Ringerov-laktátový
roztok) a 20 % albumínu al. celý odoberaný objem 5 % albumínom. Zloţenie náhradných rozt. sa
prispôsobuje výsledkom vyšetrenia vnútorného prostredia pacienta a jeho klin. stavu. Náhrada
odoberaného objemu plazmou je indikovaná iba pri th. trombotickej trombocytopenickej purpury. V
tomto prípade dostane pacient na kaţdých 500 ml podanej plazmy 10 ml calcium gluconicum i. v. V
ostatných prípadoch sa podáva vápnik len pri príznakoch hypokalciémie.

Pred PF a po nej sa vyšetruje KO (Hb, Erc, Htk, Lkc, Tr), koncentrácia krvných bielkovín, podľa
potreby ELFO bielkovín, Na, K, Ca, Cl. V prípade super exchange al. častých PF treba sledovať
koagulogram. Spektrum ostatných vyšetrení (špeciálne protilátky, imunokomplexy ap.) závisí od
typu zákl. choroby.
O kaţdej procedúre sa vedie protokol, kt. musí obsahovať:
• dátum, poradové číslo procedúry
• meno pacienta, dátum, narodenia
• oddelenie a meno lekára, kt. PF indikoval
• písomný súhlas pacienta s uskutočnením PF
• dg., pre kt. sa indikuje PF
• pridruţené ochorenia
• výsledky vyšetrení pred procedúrou a po. príp. počas nej
• TK, P pred procedúrou a po, príp. počas nej
• typ pouţitého prístroja a číslo šarţe pouţitého setu
• objem odobratej plazmy a objem spracovanej krvi
• náhradné rozt. a ich objem, v prípade pouţitia plazmy aj čísla pouţitých jednotiek
• pouţitá medikácia počas procedúry
• komplikácie
• podpis sestry a zodpovedného lekára pracoviska HF.
plazmalema – [l. plasmalemma] submikroskopická štruktúra oddeľujúca cytoplazmu od okolitého
prostredia bunky.
plazmalogény – aldehydogénne lipidy, charakteristické pre ţivočíchy; →fosfatidy. Obsahujú
-nenastýtený éter. Hoci väčšina p. sú aldehydogénne fosfatidy, v tele ţivočíchov sa vyskytujú aj nefosfatidové al. neutrálne p. Natívne p. po
deacylácii poskytujú lyzoderiváty, lyzoplazmalogény.
Syntéza plazmalogénov – prebieha v peroxizómoch CNS (10 %), myokardu (50 %), periférneho
nervového tkaniva a kostrového svalstva, a to z dihydroxyacetónfosfátu. Etanolamín, kt. sa esterovo
viaţe na fosfátovú skupinu p. sa
prenáša z CDP-etanolamínu na
fosfátovú
skupinu
1-alkyl-2acylglycerol-3-fosfátu
enzýmom
CDP-etanolamíntransferázou.
Vinyléterová skupina p. sa tvorí v
poslednej
reakcii
pôsobením
enzýmu
desaturázy
1-alkyl-2acylglycerolfosfoetanolamínu.
Enzýmový
systém
zahrňuje
cytochróm b5 a vyţaduje kyslík a
NADH.

Obr.

Biosyntéza

plazmalogénov

z dihydroxyacetónfosfátu

Dedičný deficit p. v membránach hepatocytov a nervových buniek podmieňuje Zellwegerov sy.;
→syndrómy.
plazmatická bunka – [názov pochádza od Waldeyera, 1875] sa pokladá za efektorovú bunku
stimulovaných B-lymfocytov. Hlavným miestom tvorby B-lymfocytov je kostná dreň (počas
embryonálneho vývoja aj pečeň a slezina). Tvorba protilátok sa začína na úrovni včasných
prelymocytov, kedy sú v ich jadrách gény kódujúce tvorbu Ig (nezrelé lymfocyty, kt. sa tvoria z
lymfoblastov pre B-lymfocyty, ešte netvoria Ig). Sú známe tri páry génov pre Ig: 1. pre ťaţké reťazce
na chromozóme 14; 2. pre ľahký reťazec k na chromozóme 2; 3. pre ľahký reťazec l na
chromozóme 22. Gény pre ťaţké reťazce sa dajú rozdeliť na gény kódujúce prvú doménu Ig
zodpovednú za kontakt s antigénom (VH – variabilny úsek; DH – rozlišovací úsek, angl. diversity
segment; JH spojovací úsek, angl. junction segment) a CH gény kódujúce konštantnú časť izotypu
Ig. Veľký počet úsekov VH (asi 100 – 300) umoţňuje veľké variácie molekuly Ig. V skupine génov
pre ľahké reťazce sa dokázali len gény pre úsek VL a JL.
Hoci tvorba lymfocytov sa sústreďuje prevaţne do kostnej drene, ich imunologická stimulácia
nastáva po recirkulácii do sek. lymfatických orgánov (lymfatických uzlín, sleziny, lymfatických
folikulov GIT a bronchiálneho systému).
V svetelnom mikroskope sa p. b. javí ako bunka so sýtou bazofilnou, tmavomodrou aţ
modrofialovou cytoplazmou, kt. má v závislosti od stupňa zrelosti rozličný tvar a farbiteľnosť
cytoplazmy a jadra, pomer veľkosti jadra k cytoplazme, štruktúru a obsah jadra a cytoplazmy.
Bazofíliu zapríčiňuje vysoký obsah RNA. Zrelá p. b. je nepravidelne oválneho tvaru, má okrúhle
jadro, uloţené excentricky v bohatej bazofilnej cytoplazme. V obvodovej časti jadra býva často
dvorec bledšie sfarbenej, ruţovkastej cytoplazmy zodpovedajúci Golgiho aparátu. Cytoplazma býva
zrnitá alebo jemne škvrnitá, obsahuje často vakuoly. Vakuolizácia cytoplaz-my môţe dodávať bunke
penovitý vzhľad. V malom jadre je chromatín uloţený v nepravidel-ných, sýto sfarbených masách,
medzi kt. sú isté svetlejšie miesta (tvar štebeľov v kolese). Veľkosť p. b. kolíše od 8 do 20 mm, ich
jadrá majú priemer 8,5 mm. Malé lymfoplazmocyto-vé bunky sa ťaţko odlišujú od malých lymfocytov
a pronormoblastov.
V elektrónovom mikroskope vidíme, ţe podstatnú časť cytoplazmy vypĺňa endoplazmatické
retikulum, čo svedčí o intenzívnej proteosyntéze. Môţe utvárať strapcovité, hroznovité útvary, tzv.
Russelove telieska, kt. sa môţu vyskytovať aj mimo buniek. V p. b. sa môţu nájsť aj kryštalické
útvary. Okrem toho sú známe aj tzv. plameňovité (Mottove) p. b. s nahromadeným amorfným
materiálom v cisternách endoplazmatického retikula (farbí sa obvykle červeno). Niekt. p. b. majú aj
dve jadrá. Podiel p. b. v kostnej dreni je v 1 – 5 %.
P. b. sa delia na 4 typy: 1. plazmoblasty, 2. asynchrónne plazmocyty, 3. lymfoplazmocytové bunky;
4. diferencované plazmocyty.
Plazmoblasty (priemer 15 – 20 m) majú veľké jadro (10 – 12 m), ktoré vypĺňa stred bunky.
Štruktúra chromatínu je riedka. Typické je veľké jadierko (priemer > 2 m), kt. sa však pri beţnom
farbení nemusí znázorniť. Hlavnými rozpoznávacími znakmi plazmoblastov sú úzky lem bazofilnej
cytoplazmy s perinukleárnym vyjasnením a veľké nezrelé jadro uloţené v strede bunky. V rozteroch
sa plazmoblasty ťaţko odlišujú od transformovaných lymfocytov (imunoblastov), kt. sú ich
prekurzormi, ako aj od reaktívnych foriem lymfocytov (Türckových buniek). Menej zrelé
plazmoblasty sa predtým označovali ako proplazmocyty.
Pri nádorovom procese sa vystupňuje nepomer medzi dozrievaním jadra a cytoplazmy; vhodnejší
názov pre ne je preto asynchrónne plazmocyty (syn. intermediárne asynchrónne bunky,

prechodné bunky medzi plazmoblastom a sekretorickým typom plazmocytu, Marschalkove bunky).
Veľké typy asynchrónnych buniek sa predtým nazývali gigantoblasty, gigantocyty. Plazmocytómové
bunky však nemusia byť veľké, známe sú aj prípady s proliferáciou zrelých bunkových typov.
Malé typy p. b. veľkosťou podobné normálnym a veľkým lymfocytom, resp. lymfoblastom sa
nazývajú lymfoplazmocytové bunky. V jadre veľkom asi 7 – 8 m je štebeľovito rozloţený
chromatín, jadierko obyčajne nevidieť. Sýta bazofilná cytoplazma tvorí iba úzky lem al. má
nepravidelné výbeţky. Vo svetelnom mikroskope sa tieto bunky ťaţko odlišujú od reaktívnych foriem
(veľkých lymfocytov), ale aj od bazofilných erytroblastov. Keďţe ide o prechodné formy medzi
Moeschlinovými p. b. a transformovanými lymfocytmi, nazývajú sa aj intermediárnymi bunkami.
plazmatický – [plasmaticus] vzťahujúci sa na plazmu.
plazmatológia – [plasmatologia] náuka o ţivej hmote, bioplazme.
plazmidy – kruhové dvojvláknové molekuly DNA, analogické chromozómom eukaryotických buniek;
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nachádzajú sa v bunkách baktérií. Mr p. kolíše v rozpätí 1.10 –150.10 a ich obvody merajú 0,5 – 70
m. Niekt. malé p. majú len 2 gény, veľké p. aţ niekoľko sto génov. P. sú schopné replikovať sa
samostatne, nezávisle od chromozómov, preto ich počet býva rozličný, niekt. sú v jednej baktériovej
bunke len v jedinej, iné aj v niekoľkých desiatkach kópií. P. sa môţu prenášať z rodičovských buniek
na dcérske bunky iného kmeňa a v bunke môţu existovať v autonómnom stave a autonóme sa
replikovať.
Gény v p. sú usporiadané lineárne. Sú to gény pre rozmanité znaky baktérií, no vţdy iba pre znaky
dôleţité len v nezvyčajných podmienkach, napr. gény podmieňujúce rezistenciu na antibiotiká,
patogénnosť, gény kódujúce rozklad org. látok al. riadiace tvorbu antibiotík. Tzv. fertilné p. majú
gény zabezpečujúce schopnosť baktérie konjugovať s inými baktériami. Do kruhovej štruktúry p. sa
ľahko včleňujú a vyčleňujú ďalšie gény z iných p. al. chromozómov. Na druhej strane sa p. ľahko
včleňujú do chromozómu a opäť sa z neho vyčleňujú. Ľahko sa prenášajú do iných baktérií, kt. ich
dovtedy neobsahovali. Prenos sa uskutočňuje buď prirodzene, najčastejšie pri konjugácii 2 baktérií
al. laboratórne, najmä prenosom izolovanej plazmidovej DNA pri tzv. genetickej transformácii. P. na
rozdiel od väčšiny bakteriofágov nezapríčiňujú lýzu buniek. Manipulácia s p. sa uplatňuje pri
→génovom inţinierstve. Umoţňuje umelú produkcii neprirodzených genotypov, a tým aj fenotypov
baktérií i vyšších organizmov; →dedičnosť.
plazmín – plasminum, fibrinolyzín, sérová tryptáza, proteolytický enzým podobný trypsínu;
trombolytický enzým. Vzniká z →plazminogénu. P. štiepi fibrín, fibrinogén a i. plazmatické proteíny,
Mr ~ 90 000. Je súčastou proteolytického systému cicavcov, špecificky zodpovedného za
rozpúšťanie fibrínových koagúl. V plazme sa vyskytuje ako inaktívny prekurzor plazminogén, kt. sa
premieňa na aktívny p. v mieste zráţania tkanivovým aktivátorom plazminogénu. Aktivuje sa aj
účinkok streptokinázy a urokinázy. Rýchlo sa v plazme inaktivuje účinkom 2-antiplazmínu,
glyceroprotenínu s vysoko špecifickou väzbovou afinitou k p. Pozostáva z 2 polypeptidových
reťazcov spojených 1 disulfidovými väzbami. Ťaţký (A) reťazec (Mr ~ 65 000) pochádza z
aminoterminálnej časti plazminogénu a obsahuje väzbové miesta. Ľahké (B) reťazec (Mr ~ 25 000)
pochádza z karboxylového konca a obsahuje aktívne miesto.
®

®

Prípravky – Actase , Thrombolysin .
Primárna hyperplazminémia – syn. prim. fibrinogenolýza, je krvácavý stav vyvolaný zvýšenou
fibrinolytickou aktivitou plazmy, často bez predchádzajúcej konzumpcie koagulačných faktorov a
trombocytov (na rozdiel od →diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, DIC). Fibrinogén je
pomerne rezistentný voči lýze, ale pri niekt. stavoch sa náhle vyplavia aktivá-tory plazminogénu,
takţe sa prekoná inhibičný systém a uplatní sa proteolytické pôsobenie p. na F. V, F. VIII a
2-antiplazmínu.

Klin. obraz – ide obyčajne o pacientov po operácii prostaty, rekta al. sigmy, príp. s nádormi
secernujúcimi veľké mnoţstvo aktivátorov plazminogénu. Krvácavé prejavy sa podobajú DIC, chýba
tu však trombotické poškodenie orgánov. Dfdg. tu však môţe byť ťaţká. Počet trombocytov je
normálny, koncentrácia fibrinogénu v plazme len mierne zníţená, veľmi výrazne sú však zvýšené
degradačné produkty fibrínu a skrátená (zrýchlená) je euglobulínová fibronolýza. Protrombínový
čas, trombínový čas a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas sú predĺţené, F. V a F. VIII sú
zníţené, mierne zníţený je aj antitrombín III.
Th. – antifibrinolytiká môţu demaskovať DIC al. dokonca zhoršiť jej priebeh. Keď je dg. istá, podáva
sa PAMBA 100 mg i. v. al. p. o., príp. EAC 100 mg/kg pomaly i. v. a 4 – 6 h, niekedy aj čerstvá plazma
al. kryoprecipitát.
plazminogén – profibrinolyzín, plazmatický trypsinogén, cirkulujúci prekurzor (zymogén), inaktívna
forma →plazmínu, Mr 90 000. P. sa mení na plazmín pôsobením prirodzených aktivátorov, ako je
streptokináza, urokináza al. tkanivový aktivátor p., a to odštiepením jedinej väzby Arg-Val. Molekulu p.
tvorí jednoreťazcový glykopeptid. Jestvujú 2 molekulové formy, kt. sa líšia obsahom sacharidov a
odlíšiteľné afinitnou chromatografiou.
CH2OCH=CHR1
HO O
CHOOCR2
\
P– O – CH2
∕
R3O
Natívny plazminogénový fosfatid

plazmoblast – [plasmoblastos] nezrelá plazmatická bunka.
plazmocelulárny – [plasmocellularis] týkajúci sa plazmatických buniek,plazmocytov.
plazmocid

–

,

,

N,N -dietyl-N -(6-metoxy-8-chinolinyl)-1,3-propándiamín, C17H25N3O, Mr 287,39;
®
®
®
®
antimalarikum (710 F , SN 3115 , Antimalarine , Fourneau 710 ,
®
Rhodoquine ).
Plazmocid

plazmocytóm – malígna imunoproliferatívna hemoblastóza s bujnením jedného klonu buniek a
zabrzdením iných klonov nepostrádateľných pri obranných reakciách organizmu. Syn. myeloma
multiplex, Kahlerova choroba, lymfosarkóm, myelogénna pseudoleukémia, lymfadenóm, hyperplázia
kostnej drene, vaskulárny endotelióm, sarkóm z lymfoidných al. malých okrúhlych
nediferencovaných buniek). Choroba je známa od konca 19. stor (prvý ju opísal r. 1873 Rustizky a r.
1889 Kalher). P. charakterizujú triáda príznakov: 1. príznaky vyvolané systémovou neoplastickou
proliferáciou plazmatických buniek (anémia, pancytopénia, infiltrácia orgánov); 2. príznaky súvisiace
s tvorbou paraproteínu a jeho ukladaním do orgánov (sy. hyperviskozity, zrýchlenie sedimentácie
krviniek, monoklonová gamapatia, získaný imunonodeficitný sy., nefropatia, amyloidóza, poruchy
hemostázy); 3. príznaky podmienené tvorbou faktora stimulujúceho osteoklasty v
plazmocytómových bunkách a makrofágoch (hyperkalciémia, osteoporóza, osteolýza, chron. algický
sy.).
P. sa vyskytuje vo vyššom veku s vrcholom v 7. dekáde, zriedka pred 40. r. ţivota. Častejšie
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postihuje muţov. Incidencia je asi 3 – 5/10 obyvateľov/r.

Etiológia plazmocytómu – nie je dostatočne objasnená. Predpokladá sa, ţe sa na nej zúčastňujú
gen. predis-pozícia, ionizačné ţiarenie a i. fyz. a chem. faktory, baktériové a vírusové infekcie. Ku
gen. predispozičným faktorom patria abnormality chromozómov, kt. sa zisťujú skoro v 1/3 pacientov
s p. Za gen. marker ochorenia sa pokladajú najmä hyperploidné mitózy a aneuploidia. Opísal sa aj
familiárny výskyt p. Zvýšený výskyt p. sa našiel u ľudí exponovaných ionizujú-cemu ţiareniu, napr.
pracujúcich s jadrovými ţiaričmi, liečených rádioaktívnym jódom, obyvateľov Hirošimy po výbuchu
atómovej bomby. O význame chem. kancerogénov svedčia najmä experimentálne pozorovania p.
inbredného kmeňa myší BALB/c, kt. vzniká po opako-vanom intraperitoneálnom podávaní parafínu.
Za najpravdepodobnejšiu sa v súčasnosti pokladá tzv. vírusová dvojzásahová teória (Salmon
a Seligmann, 1974), kt. sa opiera najmä o nález vírusových častíc v cisternách endoplazmatic-kého
retikula v myších p., ako aj v plazmatických bunkách pacientov s p. Podaril sa aj prenos
plazmocytómových buniek od človeka na imunodeficienté (týmektomované) myši.
Podľa tejto teórie je p. imunoproliferatívne ochorenie. V 1. fáze sa na podnet vírusového anti-génu
zmnoţujú plazmatické bunky, kt. produkujú polyklonové protilátky. K takýmto vírusom patria napr.
niekt. retrovírusy zo skupiny C, ľudské leukemické vírusy HTLV-1 a Epsteinov-Barrovej vírus EBV.
Po opakovanej stimulácii lymfocytov toho istého klonu potom nastáva transformácia normálnej
plazmatickej bunky na zhubnú – plazmocytómovú (myelómovú) s autonómnou proliferáciou a
nadprodukciou monoklonového imunoglobulínu (Ig). Plazmo-cytová bunka pôsobí imunosupresívne
na iné populácie lymfocytov, kt. tvoria polyklonové protilátky.
Patogenéza plazmocytómu – p. je zhubne prebiehajúci nádorový proces plazmatických buniek.
Plazmatická bunka sa pokladá za efektorovú bunku stimulovaných B-lymfocytov (B-Ly). Hoci tvorba
lymfocytov sa sústreďuje prevaţne do kostnej drene, ich imunol. stimulácia nastáva po recirkulácii
do sek. lymfatických orgánov. Príčinu nadmernej stimulácie a následnej zhubnej transformácie B-Ly
pri p. nepoznáme.
P. sa pokladá za imunoproliferatívnu hemoblastózu, pri kt. skupina lymfocytov s jedným typom
tvorby ťaţkého a ľahkého reťazca (klon B-Ly) tvorí jeden idiotyp (variant) Ig, napr. IgG k. Označujú
sa ako monoklonové Ig (paraproteíny). Sú to Ig al. ich fragmenty, kt. majú 2 ťaţké polypeptidové
reťazce jednej triedy a podtriedy a 2 ľahké polypeptidové reťazce jedného typu antigénu.
Paraproteíny môţu tvoriť aj časti molekuly monoklonového Ig. V elektroforéze sa paraproteíny
znázornia ako ostro ohraničený gradient, preto sa označujú ako M-proteíny, M-gradient, Mkomponent al. M-frakcia (M = monoklonový, myelómový, makroglobulínový komponent).
Odpoveď B-Ly na antigénový stimul sa realizuje v 2 etapách: 1. prim. imunitná odpoveď; 2. sek.
imunitná odpoveď.
Prim. imunitná odpoveď je výsledkom interakcie B-Ly s T-Ly a makrofágmi v sek. lymfa-tických
orgánoch. Jej výsledkom je aktivácia B-Ly a ich premena na plazmatické bunky. Prenos
antigénov sprostredkúvajú dendritické al. tzv. interdigitálne makrofágy, kt. sa tvoria v kostnej dreni a
patria k bunkám MFS. Obsahujú veľa receptorov HLA systému II. triedy. Proliferáciu a zrenie B-Ly
po antigénovej stimulácii podporuje interleukín-1 a interleukín-2. Aktivované B-Ly tvoria na svojom
povrchu tzv. diferenciačné receptory glykoproteínovej povahy, kt. moţno identifikovať
fluorescenčnou metódou pomocou monoklonových protilátok. Premena imunoblastov na plazmocyty
má za následok výraznú zmenu štruktúry receptorov.
Sek. imunitná odpoveď nastáva po opakovanej al. dlhodobej stimulácii. Transformované
lymfoplazmocytoidné bunky a plazmocyty tvoria protilátky po antigénovej stimulácii len nie-koľko
d, na opakovanú al. dhodobú produkciu protilátok je potrebná opakovaná al. dohodobá stimulácia
antigénmi (napr. perzistencia antigénu na dendritických bunkách v sek. lymfatic-kých orgánoch).
Opakovaná stimulácia antigénom, najmä vírusovým môţe byť napr. príčinou malígnej transformácie
plazmocytov pri p.

Zrelé B-Ly majú v bunkovej membráne viazaných asi 100 000 receptorových molekúl (tzv. Fcfragmentov Ig). Po väzbe antigénu na takýto receptor nastáva stimulácia B-Ly, ich prolife-rácia a
premena na plazmatické bunky produkujúce Ig. Výsledkom takejto imunitnej stimulácie je zvyčajne
rozmnoţenie heterogénnej populácie B-Ly a z nich sa diferencujúcich plazmatických buniek, kt.
produkujú Ig namierené proti rozmanitým antigénom. Táto polyklonová imunitná odpoveď sa pri
-globu-línov.
Za určitých okolností nastáva reštrikcia klonov, kt. môţu odpovedať na stimuláciu antigénom,
pričom vzniká oligoklonová gamapatia s niekoľkými pruhmi na elektroforéze al. monoklonová
gamapatia s jediným pruhom zodpovedajúcim paraproteínu. Za normálnych okolností takáto
reštrikcia heterogenity imunitnej odpovede po odstránení stimulácie antigé-nom po istom čase
zaniká. Napr. po transplantácii kostnej drene vznikajú najprv monoklono-vé Ig (paraproteíny), kt. po
istom čase nadobúdajú polyklonový charakter.
Okrem takejto klonovej proliferácie vyvolanej antigénom môţe paraproteín vzniknúť násled-kom
proliferácie lymfocytov, a to pri dlhodobej stimulácii (benígne paraproteinémie) al. pri nádoroch z Bbuniek (malígne paraproteinémie). Nie je zatiaľ vyriešená otázka, či je benígna paraproteinémia
predstupňom, resp. počiatočným štádiom malígnej proliferácie, ako je to pri myelóme. Benígna
paraproteinémia sa zisťuje asi v 1 % celkovej populácie, len malá časť z nich prechádza do
malígnych imunocytómov.
Proliferujúce B-Ly vykazujú pri p. rozličné funkčné poruchy, ako je zníţená syntéza ASLO, protilátok
proti diplokokom pneumónie, stafylokom. Funkčné poruchy sa zisťujú aj v T-Ly (ich zníţená
transformácia po fytohemaglutiníne, zníţená tvorba kolónií lymfocytov v slezine po rastlinných
antigénoch, pokles migrácie granulocytov, zoslabenie reakcie na vakcíny). Týmito poruchami sa
vysvetľuje 6-násobne vyšší výskyt infekcií pri p.
Esenciálnym rastovým faktorom myelómových buniek je interleukín 6. Myelómové bunky môţu tvoriť
interferón, čím sa vysvetľuje zriedkavejší výskyt vírusových infekcií.
Väčšina p. primárne postihuje kostnú dreň, len asi 10 % mäkké tkanivá a orgány (extramedu-lárny
p.). V kostnej dreni sa proliferácia plazmocytómových buniek lokálne prejaví vplyvom na krvotvorbu
(útlm), ako aj deštrukciou kostí.
Kostné zmeny – klon proliferujúcich plazmocytómových buniek zapríčiňuje ostyeolýzu. Látkou
zodpovednou za deštrukciu kostí je faktor aktivujúci osteoklasty (OAF, Mr 18 000), kt. sa nadviaţe
na receptory osteoklastov a stimuluje ich funkciu. Svojím účinkom sa podobá paratyrínu, nezvyšuje
-lymfotoxínom, resp. (TNF , Mr 23 000), kt. stimuluje
fibroblasty a proosteoblasty, a tým delenie buniek.
Na regulácii novotvorby kostí sa zúčastňujú aj nízkomolekulové netransformujúce faktory (Mr 7500
aţ 11 000), ako aj faktor odvodený od trombocytov (PDGF), kt. sa uvoľňuje z agregovaných
trombocytov, ďalej rastový faktor odvodený od monocytov a makrofágov (MDGF), interleukín-1 (IL1). IL-1 v malých dávkach stimuluje syntézu DNA, kolagénu a i. proteínov, vo vyšších dávkach však
má na novotvorbu kostí skôr inhibičný účinok a podporuje ich resorpciu. Po stimulácii antigénmi sa z
lymfocytov uvoľňujú lymfokíny, napr. faktor aktivujú-ci osteoklasty (OAF, syn. faktor nekrotizujúci
nádory , TNF-), kt. stimuluje resorpciu kostí a významnou mierou sa uplatňuje pri nadmernej
resorpcii kostí pri malígnych procesoch.
K ďalším faktorom, kt. v malých dávkach stimulujú tvorbu kolagénu a DNA, ale vo vyšších dávkach
ju brzdia, patria prostaglandíny, najmä PGE2.
Dosiaľ nepoznáme liečebný postup, kt. by ,,vyhojil“ osteolýzy. Cytostatikami sa dá zabrzdiť
osteolýza, ale osteolytické loţiská nerekalcifikujú.

Klinický obraz plazmocytómu – začiatok býva obyčajne nenápadný. Klin. sa prejaví, keď počet
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nádorových buniek dosiahne > 2.10 – 0,5.10 (hmotnosť nádoru 200 – 500 g). V popredí klin.
obrazu sú tri skupiny príznakov: 1. prejavy deštrukcie kostí; 2. prejavy poruchy krvotvorby; 3. prejavy
nadprodukcie IgG.
Deštrukcia kostí sa prejavuje spontánnou a tlakovou bolestivosťou, patol. fraktúrami a ná-slednými
deformitami najmä stavcov. Prvými príznakmi sú najčastejšie bolesti. Vyskytujú sa v 75 – 80 %
prípadov. Bolesť býva najčastejšie kostná. Vyvoláva ju osteoporóza, osteolýza al. fraktúry, kt.
vznikajú následkom zvýšeného odbúravania kostí. Pri postihnutí stavcov býva bolesť tupá, pálčivá,
niekedy spojená s radikulárnymi príznakmi. Ak ide o kompresiu miechy spája sa s poruchami
hybnosti, funkcie čriev a močového mechúra. Bolesti pri postihnutí lebky bývajú lokalizované,
niekedy sa spájajú s poruchou funkcie hlavových nervov, intrakraniálnou hypertenziou a príznakmi z
postihnutia CNS. Pri postihnutí panvových kostí je bolesť tupá v bedrovej, lonovej al. kríţovej
oblasti. Niekedy sa spája s príznakmi po-stihnutia sakrálneho plexu, senzorickými a autonómnymi
poruchami. Postihnutie dlhých kostí sa prejavuje lokalizovanými bolesťami, pri patol. fraktúre je silná
bolesť pri pohybe a objektívne sa zisťujú miestne príznaky zlomeniny, najmä zdurenie a bolestivosť.
Charakter bolesti je väčšinou reumatoidný. Spočiatku sa zjavujú najmä v lumbálnej al. dolnej
hrudnej časti chrbtice. Môţu sa dostaviť aj radikulárne príznaky, príp. hemiplégia al. paraplégia.
Bolesti sa zosilňujú pri pohybe, kašli ap., takţe pacienti sa pohybujú opatrne a pomaly, aby bolesť
nevyvolali. Postihnuté miesta sú niekedy bolestivé na tlak a poklep. Po zaťaţení al. prudkom pohybe
môţe vzniknúť spontánna fraktúra stavca, rebra al. dlhých kostí, pričom sa obyčajne charakter
bolesti náhle zmení.
Príčinu bolestí moţno dokázať pomocou rtg snímok, presnejšie pomocou CT a najmä pomocou
NMR. Na rtg snímke sú najčastejšie typické početné ostro ohraničené osteolytické defekty najmä
stavcov, lebky, kostí hrudníka, panvy a proximálnych epifýz ramennej a stehnovej kosti. Menej časté
sú osteolytické loţiská v iných miestach dlhých kostí, v dolnej a hornej čeľusti a pätových kostiach.
Na rtg snímke sa patol. zmeny kostry zisťujú asi v 2/3 prípadov. Loţiská majú ostré okraje, sú to
akoby vyseknuté okrúhle vyjasnenia. Osteolytické lézie sa zvyčajne kombinujú s obrazom výraznej
difúznej osteoporózy; niekedy je difúzna osteoporóza jediným rtg príznakom. Histol. sa zistí difúzna
infiltrácia kostného tkaniva plazmocytómovými bunkami. Na p. treba myslieť najmä pri náleze
difúznej osteoporózy spojenej s dlhotrvajúcimi bolesťami, zrýchlenou sedimentáciou, zmnoţením globulínov a chudnutím. Dg. významný je údaj o vzniknu hrudnej kyfózy, skrátení telesnej výšky
(kolaps hrudných stav-cov). V zanedbaných prípadoch upozorní na dg. aţ príznaky z kompresie
miechy.
Asi 20 % pacientov má rtg kostry v medziach normy. Pri variantných formách sa vyskytujú loţiská
osteosklerózy al. osteomyelofibrózy. Prítomná tu býva periférna neuropatia a hepatosplenomegália.
Pomerne často ide o p. IgE. Osteolytické loţiská, kt. sa nedajú dokázať rtg, moţno znázornmiť
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scintigrafiou pomocou etán-1-hydroxy-1-difosfátu označeného
Tc (Sn-EHDP), napr. v rebrách al.
sterne. Dôsledkom demineralizácie kosti je hypokalciémia a hyperkalciúria, ktorá sa zisťuje na
začiatku asi v 1/3 pacientov. Môţe sa prejaviť polyúriou a polydipsiou, svalovou slabosťou,
nechuťou do jedenia, nauzeou, obstipáciou, príp. aţ poruchou vedomia a obličkovou insuficienciou.
V polovici prípadov sa zisťuje hyperkalciémia. Pozoruje sa najmä pri zníţenej glomerulárnej filtrácii.
Pri hyperalbuminémii je značná časť Ca viazaná (pseudohyparkalciémia). Klin. sa hyperkalciémia
prejavuje ospalosťou, letargiou, niekedy zmätenosťou aţ kómou. Prítomná býva obstipácia, nauzea
a vracanie. Zvýšená býva sekrécia ţalúdkovej šťavy, najmä gastrínu a môţu sa dostaviť príznaky
pankreatitídy. Hyperkalciémia má za následok zvýšenú kontraktilitu myokardu a zvýšenie
diastolického TK. Na EKG je skrátený interval QT a pokles úseku ST. Hyperkalciémiu zvyšuje najmä
dehydratácia. Pri hypalbuminémii sa klin. príznaky hyperkalciémie zjavujú aj pri normálnych

hodnotách celkového vápnika v plazme. Preto u nich treba sledovať hodnoty ionizovaného vápnika.
Indikáciou na th. sú hodnoty celkového vápnika >3 mmol/l.
Poruchy krvotvorby sa prejavia zmenami v kostnej dreni, reaktívnou plazmocytózou, anémiou,
kvantit. a kvalit. poruchami leukocytov a trombocytov. Na p. treba myslieť, keď je počet plazmocytov
v kostnej dreni > 2 %, najmä ak majú abnormálnu morfológiu. Vysoké podozrenie na p. je v prípade
zrýchlenej sedimentácie a v prítomnosti monoklonového proteínu. Dg. je vysoko pravdepodobná, ak
ide o absol. prevahu atypických plazmatických buniek, pričom moţno vylúčiť iné systémové
ochorenie a zmnoţenie plazmatických buniek trvá pri opakovanej aspirácii z iného miesta.
K prejavom porúch krvotvorby patrí anémia, kt. sa vyskytuje aţ v 62 – 76 % prípadov, niekedy sa
zistí uţ na začiatku ochorenia. Klin. sa prejavuje zoslabnutím, malátnosťou a i. necharakteristickými
ťaţkosťami. Ide zvyčajne o normochrómnu, normocytovú anémiu, nie-kedy sa vyskytujú nepočetné
mladšie granulocyty a jadrové erytroblasty v periférnej krvi (leukoerytroblastová anémia). Zapríčiňuje
ju najmä potlačenie erytropoézy (deficit erytropoetínu pri postihnutí obličiek), ale môţu na nej
participovať zrýchlený obrat vitamínu B12 s poklesom jeho transportného proteínu transkobalamínu I
v plazme, imunosupresívny účinok plazmocytómových buniek, hypermehemolýza, príp. krvné straty.
Anémia je refraktérna voči th. hematinkmi, preto sa odporúča substitučná hemoterapia al. podávanie
erytropoetínu.
Leukopénia sa pri p. pozoruje zriedka, častejšia je mierna granulocytóza. Trombocytopatia
a porucha mechanizmu zráţania môţu vznikať v dôsledku interakcie trombocytov a plazma-tických
koagulačných faktorov s paraproteínom. Trombocytopéniu môţe zapríčiniť zvýšená spotreba
trombocytov pri krvácaní, nadmernom intravaskulárnom zráţaní al. tromboembo-lických
komlikáciách. Krvácavé prejavy má asi 1/3 pacientov. Pancytopénia je obyčajne prí-znakom III.
štádia ochorenia.
Postihnutie obličiek – vo vyše ½ prípadov je zvýšená hodnota kreatinínu v sére uţ v čase prvých
klin. príznakov ako prejav postihnutia obličiek. V 80 % prípadov ide o následok Bence Jonesovej
proteinúrie s veľkobunkovou infiltráciou obličkového tkaniva a sek. degene-ratívnymi zmenami
funkčného parenchýmu (atrofia tubulov s prítomnosťou valcov v odvod-ných kanálikoch,
intersticiálna fibróza, príp. nefrokalcinóza). Ďalšími príčinami postihnutia obličiek sú infekcie,
amyloidóza, hyperkalicémia a hyperurikémia. Akút. zlyhanie obličiek môţe vyvolať hyperkalciémia
(aţ v 30 %); dfdg. treba takýto stav odlíšiť od hyperviskózneho sy.
Pri hodnotení funkcie obličiek má pri p. význam určenie druhu proteinúrie polyakrylamido-vou
elektroforézou. Nízkomolekulové Ig a ich fragmenty prechádzajú do moču glomerulár-nym filtrom,
ako aj z peritubulárnej siete. Za normálnych okolností ich tubulárne bunky resorbujú a lyzozómovými
enzýmami rozkladajú, takţe do moču sa peptidy dostávajú max. v koncentrácii 100 mg /l. Pri
myelóme sa zisťuje nízkomolekulová paraproteinúria, kt. zaprí-čiňuje postupnú dystrofiu tubulov.
Akút. zlyhanie obličiek sa môţe zjaviť ako prvý príznak nepoznaného plazmocytómu al. ako
zriedkavá komplikácia i. v. urografie, príp. infekcie obličiek s dehydratáciou.
V prípadoch, keď nemoţno predpokladať klin. remisiu je pri akút. i chron. zlyhaní obličiek indikovaná
chron. hemodialýza, u mladších pacientov transplatnácia obličiek.
Proteinúria sa zistí u takmer 90 % pacientov; asi v ½ pacientov sa pri skúške varom zistí Bence
Jonesova proteinúria (mikromolekulový paraproteín), kt. pri zorhievaní moču pri teplote ~ 60 °C
precipituje a pri 95 °C sa opäť rozpúšťa. Skúška je však málo citlivá a nie je celkom špecifická.
Podstatne spoľahlivejšia je imunoelektroforéza zahusteného moču, ktorou sa paraproteín dokáţe aţ
v 80 % prípadov. Asi 1/4 pacientov má miernu hepatomegáliou, ešte zriedkavejšia je splenomegália.
Pribliţne v 10 % pacientov sa zisťuje amyloidóza.

Postihnutie nervového systému – vyskytuje sa asi v 40 % prípadov. Jedným z najčastejších
príznakov je radikulopatia, najmä pri posithnutí lumbosakrálnej chrbtice. Náhlu prudkú bolesť
vyvoláva kompresia nervov následkom lézie al. kolapsu stavcov, kt. si vyţaduje okamţitú
laminektómiu s dekompresiou miechy a adekvátnou rádioterapiou (aso 30 Gy). Zlú prognózu má
kompletná paraplégia trvajúca > 24 h. Pomerne častá býva pri myelóme aj periférna neuropatia s
motorickou a senzorickou symptomatológiou. Kompresiu nervov, napr. sy. karpálneho tunela al.
periférnu neuropatiu môţu vyvolať aj depozity amyloidu. Pri intrakraniálnom šírení plazmocytómu z
lebkového krytu môţe nastať infiltrácia tvrdej mozgovej plény s leptomeningózou al. neuritídou
optického nervu, pri vzniku loţísk v mozgu sy. intrakraniál-nej hypertenzie.
Postihnutie GIT – patrí k zriedkavejším (asi v 16 % prípadov). Hepatomegália sa však zisťuje aţ v
58 % a histol. infiltratívne zmeny v pečeni 40 % prípadov. Infiltrácia ţlčových ciest môţe zapríčiniť
ich obštrukciu. Zriedkavejšie sú infltrácie ţlčníka, pankreasu a hrubého čreva.
Postihnutie respiračného systému – infiltrácia pleury, pľúc a mediastína vzniká zriedka šírením
procesu z postihnutých rebier a stavcov (asi v 8 %) a ešte zriedkavejšie býva ich prim. postihnutie. V
pokročilých štádiách sa môţu v pľúcach vznikať metastatické loţiská s výraznou dýchavicou Dajú sa
zistiť bioptickým vyšetrením. Častejšie je však postihnutie horných dýchacích ciest.
Postihnutie kože – vyskytuje sa ~ v 10 % prípadov. Môţu to byť: 1. kutánne formy p. – asi v 5 %
sú to prim. prejavy extramedulárneho p., v ostatných prípadoch sek. loţiská, kt. vznikajú šírením
procesu z rebier al. izolované loţiská v brušnej stene, ústnej dutine a i.; 2. depozity amyloidu vo
forme erytémov, drobných papulóznych exantémov al. plakov, kt. tla-kom môţu zapríčiniť príznaky
Raynaudovho syndrómu, sy. karpálneho tunela ap.; ~ v 20 % sa amyloid ukladá do ústnej dutiny,
kde vyvoláva makroglosiu, príp. exulcerácie; depozity amyloidu vo vlasatej časti hlavy môţu vyvolať
alopéciu; 3. xantomatóza koţe – vzniká najmä pri p. s kryoglobulinémiou al. hyperlipoproteinémiou;
výskyt hyperlipoproteinémie s prítom-nosťou antilipoproteínových protilátok je častejší pri p. IgA.
Veľmi zriedka postihuje p. ţľazy s vnútornou sekréciou, hypofýzu. Opísali sa prípady
extramedulárneho myelómu s postihnutím oka, očnice, prsníka, prostaty a i.
Pri p. sú aţ 6-krát častejšie infekcie, najčastejšie horných dýchacích a močových ciest. Aţ v 72 %
pacientov sa vyskytujú gramnegat. baktériové infekcie. Infekčné komplikácie sú následkom
funkčných porúch B-Ly a T-Ly.
Variantné formy plazmocytómov
Solitárny plazmocytóm – je extramedulárny p., častejšia je jeho kostná ako mimokostná forma.
Osteolytické loţisko sa prejaví často aţ bolesťou z periférnej neuropatie, pri vzniku spontánnej
fraktúry al. vertebrogénny bolestivý sy. s príp. parézami Asi 5 – 10 z týchto foriem ostáva dlhšie bez
progresie, má sa však dlhodobo sledovať. Po príp. extirpácii loţiska sa aplikuje lokálna rádioterapia
a v prípade počtu plazmocytov v kostnej dreni > 4 % al. nálezu paraproteínu aj chemoterapia.
Extramedulárny plazmocytóm (~ 10 % prípadov) – je p. s prim. postihnutím mäkkých častí
a orgánov. Má lepšiu prognózu ako generalizovaná forma. Väčšinou sa nachádza v ústnej dutine,
horných dýchacích cestách, GIT (napr. v ţalúdku), zriedka v CNS, na pleure, peri-karde,
v endokrinných ţľazách a i. orgánoch. Dlhý čas sa neprejavuje monoklonovou gama-patiou. Často
sa šíri do lymfatických uzlín, zriedkavý je prim. uzlinový plazmocytóm. Nikdy však nie je isté, či nejde
o generalizovanú formu so solitárnym loţiskom.
Nesekrečný a neexkrečný pplazmocytóm (~ 1 – 2 %) – ide o infiltráty p. v kostiach a kostnej dreni
bez M-proteínu v sére a moči, so súčasne zníţenými hodnotami normálnych Ig. V cy-toplazme
plazmatických buniek sa dajú imunofluorescenčnou metódou dokázať ľahké reťazce Ig bez ich
sekrécie do plazmy. Dajú sa rozdeliť na 2 skupiny: 1. neexkrečné formy, kt. produkujú Ig, v sére ani
v moči sa však nezistí M-proteín; 2. nesekrečné formy, kt. neprodukujú Ig. Príčinou diskrepancie

medzi tvorbou a sekréciou M-proteínov môţe byť nedostatočná koordinácia a asynchrónna tvorba
ľahkých a ťaţkých reťazcov, chýbanie nosičového proteínu pre ľahké reťazce (chýba ich
sacharidová časť), porucha konštantnej časti ľahkých reťazcov, expresie spojovacích reťazcov Ig na
úrovni prekurzorov myelómových pre-B-lymfocytov, príp. glykácie Ig reťazcov. Dg. sa stanovuje na
základe cytol. a kostného nálezu; hodnoty proteínov bývajú nezmenené, prítomná býva
hypogamaglobulinémia, niekedy sú však Ig v medziach normy. Th. je podobná ako pri sekrečných
typoch, prognóza závisí od zrelosti klonu.
Zhubná plazmocelulárna hemoblastóza vyvolaná proliferáciou malígne transformovaných
plazmocytov v kostnej dreni s vyplavovaním do krvi a i. orgánov sa označuje ako
→plazmocelulárna leukémia.
Plazmocytóm IgD (~ 2 %) – častejšie postihuje muţov > 50-r., a to extramedulárne. Asi v 20 % ide
o nesekrečný (neexkrečný) typ, pri zvyšku sekrečných foriem sa dá dokázať parapro-teín typu IgD v
sére a moči. Častejšia ako pri iných formách je amyloidóza a obličková nedostatočnosť. Takmer v ½
prípadov sa zisťujú zväčšené lymfatické uzliny, hepatospleno-megália a pokročilé osteolytické a
osteoporotické zmeny. Asi v 5 % sa vyskytuje terminálne leukemická myelomatóza. Klin. obraz je
ťaţší, preţívanie kratšie ako pri iných formách. Prvý ho opísal Rowe a Fahey (1965).
Plazmocytóm IgE – je zriedkavý typ. Postihuje jedincov < 50-r. Priebeh ochorenia býva rýchly a
jeho prognóza nepriaznivá. Častejšia býva amyloidóza s obličkovým zlyhaním, hyperkalciemické
krízy, hyperviskózny sy. a plazmocelulárna leukémia. Prvý ho opísal Ishizaka (1966).
Plazmocytóm IgM – je ojedinelá forma s charakteristikami myelómu a Waldenströmovej choroby.
Makroglobulinémia zapríčiňuje časté krvácania, trombózy, najmä sietnicových ciev, hyperviskózny
sy. a anémiu.
Plazmocytóm s biklonovou gamapatiou (~ 1 % prípadov) – variant, pri kt. ide o súčasný vyskyt
M-proteínu IgG a IgA, IgG a IgM, príp. iných, niekedy aj viacerých M-proteínov. Pozorovala sa aj
zmena typov secernovaných paraproteínov (tzv. skĺz, angl. switch phenomenon). Klin. sa podobá
typickému plazmocytómu.
Bence Jonesov mikromolekulový plazmocytóm – ide o nadmernú tvorbu ľahkých reťazcov 
(1,25 %) al.  (1 %), zriedka obidvoch reťazcov (biklonálna gamapatia). Prvý ho opísal Gutman a
spol. (1941). Kaltofen (1980) na základe analýzy mikromolekulového paraproteínu z polyzómov
plazmocytómových buniek rozoznáva 3 typy: 1. s tvorbou a sekréciou ľahkých reťazcov
a zastavenou syntézou ťaţkých reťazcov; 2. s malou tvorbou ťaţkých reťazcov, kt. však bunka
nesecernuje, prejavuje sa len sekrécia ľahkých reťazcov; 3. s tvorbou ľahkých i ťaţkých reťazcov, kt
sa však nesecernujú (nesekrečný typ). Klin. sa podobá typickému plazmocytómu IgG al. IgA, v sére
však býva normoproteinémia a hypogamaglobulinémia, niekedy panhypogamaglobulinémia; zriedka
sa v sére zisťuje M-komponent z ľahkých reťazcov, najmä v prípadoch s obličkovou insuficienciou,
kt. výskyt býva častý (40 – 47 %). Priemerné preţitie pri type je 30 mes., pri type  10 mes.
Častejší je výskyt amyloidózy (20 %).
Choroba ťažkých reťazcov – je lymfoproliferatívná choroba spojená s produkciou len ťaţ-kých
reťazcov Ig, a to reťazcov  (Franklin a spol., 1964; známych je asi 100 prípadov) a (Seligman a
spol., 1968; opísalo sa niekoľko sto prípadov),  (Forte, 1970; známych je zatiaľ 17 prípadov). Jej
laboratórna dg. pomocou elektroforézy a imunoelektroforézy býva ťaţká, dôkaz voľných ťaţkých
reťazcov umoţňuje imunoselektívna elektroféréza (imunodifúzia, pri kt. sa Ig s ľahkými reťazcami
zachytávajú v zóne s antisérom proti celej molekule Ig, voľné ťaţké reťazce prejdú zónu agarózy a
zadrţia sa v zóne s antisérom proti Fc-fragmentu).
Juvenilný plazmocytóm – je atypická forma p., kt. postihuje osoby < 30-r. Jeho výskyt v ostatných
r. narastá. Býva často extramedulárny, ťaţko sa odlišuje od karcinómu, melanómu ap. Častá je

uzlinová forma, kt. pripomína iné formy malígnych lymfómov. Priebeh choroby býva rôzny,
pozoroval sa zhubný i pomalý vývoj (> 10 r.).
Asymptomatické štádium (~ 4 – 5 %) – latentná, indolentná, plazivá formu p., pri kt. nie je
indikovaná cytostatická th., pretoţe asi v 6 % sa po nej pozoroval vznik akút. leukémie. V priebehu
prvých 2 r. nastáva generalizácia procesu asi v 20 % prípadov. Vysoké riziko generalizácie je najmä
pri solitárnych p. v kostiach a prim. extramedulárnom p.
Osteosklerotický plazmocytóm (~ 3%) – často sa spája s myelofibrózou, metapláziou pečene
a sleziny, lymfadenopatiou, príp. s obrazom myeloproliferatívneho sy. Osteosklerotické loţiská sa
zisťujú najčastejšie v stavcoch ako škvrnité al. difúzne sýte zatienenia stavcov. Častá je
polyneuropatia (bolesti končatín, progredujúca slabosť, kt. vyúsťuje do porúch chôdze, vymiznutie
reflexov a poruchy hlbokej citlivosti najmä v dolných končatinách). Tzv. POEMS je sy.
polyneuropatie, osteosklerotického p., endokrinopatie s mnohopočetným orgánovým postihnutím
(Waldenström, 1978). Prítomná býva gynekomastia, atrofia testes, amenorea, diabetes mellitus,
hypertrichóza a hyperpigmentácie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klinická klasifikácia generalizovaného plazmocytómu podľa Durieho a Salmona (1975)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Štádium
Počet buniek
Hb v krvi M proteín
Ľahké reťazce g/l
S-Ca
Rtg kostry
12
3
.10 /m
g/l
v sére
v moči mmol/l
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I
0,6
> 100
>30,
< 50
<4
< 2,75
max. jedno loţisko
II
0,6 – 1,2
> príznakov ako štádium I, < ako štádium III
III
1,2
< 85
> 50
> 70
> 12
> 2,75
početné loţiská
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Subklasifikácia pre všetky štádiá: kreatinín a nebielkovinový dusík: A – v norme, B – zvýšené
Prejavy nadprodukcie monoklonového IgG – je zvýšenie jeho hodnôt v sére al. moči, často
zároveň v sére i moči u vyše 99 % pacientov. Podľa typu Ig sa rozoznáva: 1. typ IgG (59 – 61 %
prípadov); 2. typ IgA (17 – 23 % prípadov); 3. tzv. choroba ľahkých reťazcov (s výlučne
mikromolekulovým paraproteínov, voľnými ľahkými reťazcami Ig v moči a sére, tzv. Bence
Jonesovou bielkovinou, ~ 17 – 19,5 % prípadov); 4. typ IgD (1 – 1,5 % prípadov); 5. typ IgE(~ 1 %
prípadov); 6. typ IgM (2 – 3 %); 7. nesekrečný typ p. (Ig v sére i moči sa nedokáţe; 2 – 7 %); 8.
plazmocytómu s > 1 monoklonovým proteínom (< 2 %).
Následkom paraproteinémie je výrazne zrýchlená sedimentácia, pseudoaglutinácia erytrocytov,
zvýšené hodnoty celkových bielkovín v sére a zvýšenie viskozity krvi. Tieto príznaky chýbajú pri
chorobe ľahkých reťazcov. Tzv. sy. hyperviskozity je zriedkavý, častejší býva pri Waldenströmovej
makroglobulinémii. Hodnoty ostatných normálnych Ig v sére bývajú zníţené, následkom čoho je
zvýšená náchylnosť na infekcie. Štíhly gradient M-komponentu sa zistí beţnou ELFO sérových
bielkovín asi v 80 % prípadov, v časti prípadov sa nájde len hypogamaglobulinémia.
Zákl. poţiadavkou úspešnej th. je určenie štádia a prognózy. Prvý pokus o klasifikáciu lymfómov
vykonal r. 1832 Hodgkin, prvú histol. klasifikáciu ne-Hodgkinových lymfómov utvoril Rappaport a
spol. (1966). Rozdelili ich na lymfómy s proliferáciou zrelých, menej zrelých a nezrelých lymfocytov,
na histiocytový typ a typ so zmiešanými bunkami. Hoci rozoznávali lokalizované a difúzne typy,
generalizovanému plazmocytómu sa venovala malá pozornosť.
Po zavedení biopsie drene Jamshidiho ihlou (1971) sa zistilo, ţe loţiskové formy lymfómov majú
lepšiu prognózu ako difúzne. Cytochemickými, imunol. metódami pomocou označených buniek,
sledovaním architektoniky a histometrickými metódami sa zistilo, ţe v začiatočnom štádiu sú
plazmocyty lokalizované v paratrabekulárnych priestoroch vo forme malých zhlukov, v ďalšom
štádiu sú zhluky plazmocytov väčšie, prenikajú aj medzi trámce a deštruujú ich. S progresiou

ochorenia stúpa v dreni osteoklastická aktivita, kým počet prekurzorov normálnej hemopoézy klesá
a zvyšuje sa objem tukového tkaniva.
Plazmocyty sa morfologicky a svojím stupňom diferenciácie podobajú imunocytom. Ich prekruzormi
sú kmeňové lymfoidné bunky, tzv. plazmoblasty (pre-B-cells).
Klasifikáciu p. z hľadiska tvorby paraproteínu vypracoval Durie a Salmon (1975). Rýchlosť syntézy
M-proteínu sa merala in vivo sledovaním metabolizmu označeného imunoglobulínu značeného
rádionuklidom jódu al. výpočtom z koncentrácie M-proteínu v plazme. Hmotnosť nádoru sa
vypočítala pomocou mnohorozmernej regresnej analýzy a pokročilosť procesu na základe hodnôt
hemoglobínu, M-komponentu, vápnika a dokázateľných kostných lézií.
Novšia WHO klasifikácia lymfoidných neoplázií zohľadňuje morfol., imunol., genotypové
a fenotypové kritériá, biol. správanie sa nádoru a zahrňuje všetky nádory krvotvorných a lymfatických tkanív vrátane malígnych lymfómov, nádorov kostnej drene, ţírnych buniek, histio-cytov
a dendritických buniek (→klasifikácie).
Diagnóza plazmocytómu – na p. treba myslieť pri proteinúrii nejasného pôvodu. Treba vyšetriť
Bence Jonesovu bielkovinu (BJB) v moči. Na jej dôkaz sa pouţíva skúška s 30 % kys.
sulfosalicylovou (Albustix a Uristix nereagujú na BJB). Skúška zohriatím moču (BJB v okyslenom
moči pri zohriatí na 56 °C precipituje, pri vare rozpustí a pri ochladení na 56 °C opäť precipituje)
býva pozit. asi v 50 % prípadov. U pacientov s proteinúriou bez zjavných príčiny, napr. infekcie
močových ciest al. chron. glomerulonfritídy sa má vykonať elektroforéza zahusteného moču
a imunoelektroforéza.
Termoprecipitačná skúška podľa Snappera a Kahna (1971) je spoľahlivá aj v alkalickom prostredí a
prítomnosti iných bielkovín v moči: najprv sa zistí pomocou kys. sulfosalicylovej al. trichlóroctovej
prítomnosť bielkoviny v moči;. V pozit. prípade sa moč scentrifuguje. K 4 ml supernatantu sa pridá 1
ml acetátového tlmivého rozt. s pH 7,4, premieša a zahrieva sa vo vodnom kúpeli 10 min pri 56 °C.
Ak sa utvorí precitpitát, prítomnosť BJB je pravdepodobná. Sediment obsahuje BJB bez prímesi
albumínu. K sedimentu sa pridajú 2 ml 3 % kys. sulfosalicylovej a v kys. suspenduje. Potom sa
skúmavka zahrieva nad kahanom do varu. Ak sa sediment zahrievaním rozpustí a po ochladení
opäť zjaví, prítomnosť BJB je dokázaná. Skúška je málo citlivá, na jej dôkaz je potrebná
koncentrácia BJB > 0,8 g/l, pričom 0,1 g/l je patol. a 0,5 g/l svedčí väčšinou o malígnej
monoklonovej gamapatii.
Ďalším laboratórnym nálezom, kt. budí podozrenie z p. je zrýchlená sedimentácia krviniek. Asi v 3/4
prípadov plazmocytómu sa zisťuje rýchlosť sedimentácie > 50/1 h, v 38 % prípadov > 100/h a len
asi v 6 % prípadov < 10/h.
Dg. p. sa zakladá na dôkaze monoklonového IgG v sére al. moči, na náleze charakteristických
kostných zmien a dôkaze plazmocelulárnej infiltrácie kostnej drene.
Dg. monoklonovej gapamaptie sa pouţíva elektroforéza séra a moču na fólii z acetátovej celulózy,
príp. imunoelektroforézou. Pomocou elektroforézy sa zistí zmnoţenie určitej triedy globulínov v
podobe M-gradientu. Z % zastúpenia globulínov moţno vypočítať aj ich mnoţstvo. Nezachytí sa
pritom zmnoţenie IgD a IgE, kt. sa dá zistiť len citlivejšou imunoelektroforézou. Imunoelektroforéza
séra a moču sa má vykonať u všetkých pacientov s podozrením na plazmocytóm, ako aj s
dokázanou monoklonovou gamapatiou z iných príčin. Asi v 15 % prípadov je elektroforetogram
moču normálny a monoklonový proteín sa dokáţe len imunoelektroforézou moču.
Kvantitatívne stanovenie Ig má význam pri určovaní mnoţstva polyklonových Ig. Koncentrácia IgG,
IgA, IgM a IgD sa stanovuje metódou jednoduchej radiálnej imunodifúzie, nefelometricky al.
turbidimetricky. Na stanovenie IgE sú potrebné citlivejšie metódy RIA al. ELISA. M-gradient sa
väčšinou vyskytuje vo frakcii -globulínov (53 %), menej často -globulínov (21 %) a veľmi zriedka

vo frakcii 2. O p. môţe ísť aj u pacientov s Bence Jonesovou proteinúriou a M-gradientom v
elektroforetograme moču, to aj pri hypogamaglobulinémii (9 %). Veľmi zriedkavý je variant p., tzv.
nesekrečný p., pri kt. sa monoklonový paraproteín nedokáţe ani v sére ani moči (2 – 3 %).
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M-gradient sa pri monoklonovej gamapatii zisťuje, keď hmotnosť nádorových buniek dosiahne 10 .
12
12
Dg. p. sa však obyčajne stanovuje aţ pri ich hmotnosti 0,5.10 – 1.10 , t. j. 0,5 – 1 kg. Pri
12
hmotnosti buniek 3 – 5.10 moţno predpokladať refraktérnosť procesu a hroziaci exitus. Od určenia
dg. do exitu prebehnú teda len ~ 3 zdvojovacie cykly, ak sa chorý včas nelieči. Pri p. IgG je čas
zdvojenia 3 mes. a čas preţitia pacientov bez liečby ~ 7 mes.
Hlavné dg. kritériá sú: 1. histol. dôkaz (dreň, uzliny, kosti); 2. p. v dreni > 30 %; 3. M-proteín v sére:
IgG > 35 g/l, IgA> 20 g/l, v moči > 1 g/l.
Vedľajšie príznaky: a) plazmocyty v dreni > 4 % s prejavmi nezrelosti al. asynchrónie zrenia; b)
dokázaný M-proteín IgG < 35 g/l, IgA < 20 g/l; c) difúzna osteoporóza al. osteolytické zmeny; d)
pokles normálnych Ig: IgM < 0,5 g/l; IgA < 1,0 g/l;IgG < 6,0 g/l; e) imunofluorescenčným značením
dokázaný cytoplazmatický Ig v plazmocytoch kostnej drene > 15 % buniek, príp., bunky s
imunofenotypom prekurzorových buniek (Ia antigén, OKT 9, OKT 10, CAL-LA-pozit.bunky); f)
imunofluorescenčným značením zistený monoklonový typ cirkulujúcich B-lymfocytov k al. l, resp.
supresia ľahkého reťazca al. imunofenotyp nezrelých prekurzorových buniek plazmocytómu; g)
zvýšené hodnoty 2-mikroglobulínu v sére > 3 mg/l; h) ďalšie špeciálne nálezy svedčiace o p.
(gamagrafia kostnej drene, kostí, enzýmové testy, bunková elektroforéza ap.).
P. potvrdený = 1 + b; 2 + b; 2 + d; 1 + d; 3 + a; 3 + c; 3 + d; a + b + c; a + b + d
O definitívnej dg. p. rozhoduje vyšetrenie dreňového punktátu, pri kt. sa vo vyše 90 % pacientov zistí
výrazné rozmnoţenie plazmatických buniek obyčajne > 10 – 30 %. Bunky majú obyčajne vzhľad
mladších, anaplastických plazmocytov s väčším jadrom jemnejšej chromatínovej štruktúry a často aj
zreteľným nukleolom (tzv. myelómové bunky).
Dg. ťaţkosti môţu vznikať v začiatočných štádiách, keď nie je symptomatológia ešte úplne
rozvinutá. Po moţnom p. treba vţdy pátrať, ak ide o recidivujúce infekcie, nevysvetlenú anémiu,
difúznu osteoporózu a neobjasnené zrýchlenie sedimentácie krviniek.
Z imunologických vyšetrení sa na dg. p. pouţíva dôkaz parapro-teínov v sére a moči (najmä IgA,
IgG). Najčastejšie sa pouţívajú imunofluorescenčné metódy. Elektroforetické metódy pohyblivosti
buniek sa pre svoju náročnosť pouţívajú zriedka.
Dôkaz paraproteínov – na imunolog. vyšetrenia sa odoberá vzorka kostnej drene (1 – 2 ml) do
skúmavky s heparínom (2 – 3 kv.) a ţilovej krvi (10 – 20 ml) do heparínu al. chelatónu. Ak sa vzorka
krvi nedá vyšetriť ihneď, uschováva sa sérum s prídavkom 1 mg/ml azidu sodného pri 4 °C. Na
niekoľkotýţd. uskladnenie je vhodné vzorku séra zmraziť na –20 °C, pri dlhšom uskladnení sa
vzorky zmrazujú na –40 aţ –70 °C.
Moč sa zbiera 24 h, konzervuje azidom sodným a kvalit. sa v ňom zisťuje prítomnosť bielko-viny
kys. sulfosalicylovou. V pozit. prípade sa stanoví proteinúria biuretovou metódou.
Elektroforéza bielkovín v sére a moči – prítomnosť M-gradientu elektroforeticky charakterizuje obraz
monoklonovej hypergamaglobulinémie, kt. sa líši od polyklonovej hypergamaglo-bulinémie
vznikajúcej ako normálna odpoveď organizmu na stimuláciu antigénom al. chron. zápal, ako aj od
oligoklonovej hypergamaglobulínovej (2 – 8 gradientov), pozorovanej pri pečeňovej cirhóze, u
séropozit. osôb s anti-HIV protilátkou al. v likvore pri sclerosis multiplex.
ELFO séra je najjednoduchším skríningovým testom, kt. sa dá zistiť paraproteín v 80 % prípadov
monoklonových gamapatií. Väčšinou sa vykonáva ELFO na agaróze al. acetylovanej celulóze. Mgradient sa dokazuje v oblasti aţ 2-, výnimočne v 1-globulínov. Na acetátovej celulóze sa dá

dokázať paraproteín v koncentrácii > 3 g/l. V 1 – 2 % prípadov sa v sére dokáţe aj viac odlišných
paraproteínov, napr. kombinácia IgG a IgA, paraproteínov rôznych podtried IgG. Ťaţko sa pomocou
ELFO séra dokazuje IgD, pretoţe býva na hranici detegovateľnosti. Pri chorobe ťaţkých reťazcov
 a -globulínmi, kt. sa ťaţko hodnotí.
Prítomnosť viacerých M-gradientov nemusí znamenať biklonalita al. oligoklonalitu, ale následok
postsyntetických zmien (polymerizácia, tvorba komplexov, štiepenie, denaturácia). al. prítomnosť
paraproteínu s jeho fragmentmi.
B-lymfocyty sú bunky, kt. nesú membránový Ig. Na dôkaz receptorov Ig sa pouţívajú špecifické
protilátky, a to antidiotypové – zamerané proti jednej al. viacerým antigénovým determinantom na
molekule Ig.
Monoklonové protilátky sa pripravujú aj hybridómovou metódou – splynutím buniek myšieho
plazmocytómu (napr. Sp2/0) so splenocytmi myší kmeňa BALB, imunizovaným určitým antigénom.
Na vizualizáciu povrchových receptorov Ig sa pouţíva priama imunoflouorescenčná metóda
nefixovaných buniek (skúmavková metóda al. vitálne značenie), na dôkaz cytoplazmatických Ig
priama metóda, ale bunky sa fixujú na rozteroch chladených acetónom (skielková metóda), kým na
vizualizáciu receptorov monoklonovými protilátkami nepriama (sendvičová) imunofluorescenčná
metóda.
ELFO paraproteínov v iných telových tekutinách si vyţaduje úpravu materiálu. V moči sa Bence
Jonesova bielkovina vyskytuje ako monomér al. dimér, zriedka ako tetramér. pri nor-málnych
obličkových funkciách sa v moči nedá dokázať. Dokazuje sa skúškou zohriatím.
Suspenzia buniek sa pripravuje takto: 1. vyšetrovaná vzorka sa navrství na izolačnú zmes
pozostávajúcu z 3 ml 9 % Ficollu 400 (Pharmacia, Uppsala) + 0,5 ml 75 % Metriolatu (Merck) + 0,5
ml destilovanej vody s hustotou gradientu 1,074; 2. centrifugáciou pri 2400 obrátkach sa oddelí
vrstva lymfocytov (viditeľná ako úzky pás medzi stĺpcom gradientu a plazmou); 3. oddelené
lymfocyty sa preperú v 5-násobnom objeme fyziol. rozt. a opäť sa odstredia 14 min pri 1400
obr./min; 4. zo sedimentovaných buniek sa pripraví pridaním barbiturátového tlmivého rozt. (pH 7,4)
suspenzia s počtom 106/ml a skontroluje ich vitalita vo vodnom rozt. trypanovej modrej.
Na dôkaz povrchových imunoglobulínov sa bunková suspenzia inkubuje s fluoresceínizotiokyanidom
(FITC) protilátkou 1 h v termostate pri 37 °C. Pri vitálnom farbení sa nanesie 1 kv. suspenzie na
vopred očistené podloţné skielko príp. vo forme jemného rozteru a ihneď sa hodnotí. Ak rozter al.
kvapka zaschne, moţno ich dodatočne fixovať etanolom al. 0,0075 % glutaraldehydom.
Imunofluorescenčné značenie sa môţe pouţiť na dôkaz receptorov pre Ig v suspenziách kostnej
drene, lymfocytov, rozterov kostnej drene al. histol. preparátoch.
Na dôkaz cytoplazmatických imunoglobulínov (CIg) sa pouţívajú roztery z kostnej drene al.
suspenzie lymfocytov sušené pri izbovej teplote, 15 min fixované chladeným acetónom pri 4 °C.
Roztery sa oplachujú sterilným tlmivým izotonickým rozt. Na Cl (pH 7,2) a po vysušení sa navrstvuje
monošpecifická protilátka (konjugát) proti ťaţkým a ľahkým reťazcom Ig označená FITC. Roztery sa
inkubujú 1 h vo vlhkom prostredí v termostate pri 37 °C. Po trojnásobnom opláchnutí sa bunky
prevrstvia tlmivým glycerínom (9 d glycerínu + 1 d tlmi-vého izotonického rozt.) s pH 7,2 a prikryjú
krycím skielkom. Výsledok sa odčítava ihneď al. do niekoľkých h po inkubácii v chladničke pri 4 °C.
Fluoresceínom značené protilátky obsahujú asi 10 mg/ml bielkovín, z nich asi 1 mg/ml tvorí
monošpecifická protilátka, molárny pomer FITC/proteín je asi 1,5 mg/ml. Na ich prípravu sa
pouţívajú čisté antigény, absorpciou zbavené neţiaducich protilátok príslušnými antigénmi.
Lyofilizované protilátky sa pred pouţitím rozpustia v 1,8 ml destilovanej vody (20 min), potom sa
centrifugujú pri 10 000 obrátkach. Supernatant sa pouţije na značenie.

Bunkové receptory sa typizujú pomocou monoklonových protilátok nepriamou imunofluorescenčnou
metódou. Vzorka s protilátkou sa inkubuje v skúmavke al. na roztere. Roztery sa pripravujú podobne
ako pri priamom farbení. V prvej fáze sa na rozter navrství monoklonová protilátka a po 1 h
inkubácie vo vlhkej komôrke a 3-násobnom opláchnutí tlmivým fyziol. rozt. sa nanesie protilátka
proti myším Ig označená FITC. Monoklonové protilátky sa totiţ získavajú naočkovaním
hybridómových buniek do brušnej dutiny myší s myelómom, kde produkujú dostatočné mnoţstvo
protilátok.
Na odčítanie väzby sa pouţíva imunofluorescenčný mikroskop (napr. Fluoval, Jena), kt. má
epiluminačný systém osvetľovania (intenzita excitačného ţiarenia pri rôznych zväčšeniach je
rovnaká a zdroj osvetlenia dopadá cez objektív zhora). Zdrojom excitačného ţiarenia je ortuťová
výbojka HBO 200. Výhodnejšie je odčítanie výsledkov pomocou prietokovej cytomet-rie.
Výsledky sa hodnotia kvalit. (ak sa vo vyšetrovanom materiáli nedokáţe fluorescencia, výsledok je
negat., pozit. výsledok sa vyjadruje v stupňoch intenzity sfarbenia), ako aj kvantit. (pomer pozit. a
negat buniek). Pri dôkaze membránového receptora (napr. antigén Ia) pozit. výsledok znamená
prítomnosť nesúvislej čiapočky, pri dôkaze povrchového Ig (napr., IgM, IgD) prítomnosť súvislého
svietiaceho prstenca okolo bunky, pri dôkaze sekrečných plazmo-cytov intenzívna fluorescencia
celej cytoplazmy. Lymfoplazmocytoidné bunky dávajú intenzívnejšiu reakciu pre SIg receptor ako
bunky pri chron. lymfatickej leukémii.
Na orietačné určenie podielu T-lymfocytov slúţia rozetové testy, napr. podľa Jondala (1972).
Najčastejšie sa pouţíva E-rozetový test (test adherencie baraních erytrocytov na E receptor Tlymfocytov, kt. je ukazovateľom počtu cirkulujúcich T-lymfocytov. Počet roziet sa odčítava po
inkubácii zmesi lymfocytov a baraních krviniek (vysýtených ľudskými AV-erytrocytmi vo fetálnom
teľacom sére) pri 37 °C za 1 h ako tzv. aktívne rozety a po 18–20 h inkubácie pri 4 °C ako tzv.
celkové rozety. Dôkazom receptora pre komplement na B-lymfocytoch sú EAC-rozety. Počet EACroziet spolu s imunofluorescenčným dôkazom SIg/CIg informuje o zastúpení B-lymfocytov.
Rozetové testy len upozornia, ţe ochorenie sa týka B-lymfocytov, pozit. výsledok testu však môţe
byť následkom poruchy interakcie T-lymfocytov, resp. ich poklesu.
T-lymfocyty sa dokazujú pomocou monoklonových protilátok proti subpopuláciám pomocných a
supresorových T-lymfocytov.
Zistilo sa, ţe cytotoxické lymfocyty (zabíjačové, NK bunky) pacientov s p. nepôsobia na plazmocyty
toho istého pacienta, ale u zdravých zapríčiňujú lýzu buniek kostnej drene. Predpokladá sa preto, ţe
NK bunky tvoria myelosupresívnu látku, ktorá zapríčiňuje útlm krvotovrby u pacientov s
plazmocytómom. U pacientov s p. je zvýšený aj počet fagocytujúcich mononukleárov, ktoré majú
zvýšenú chemotaxiu ale neznemenú fagocytózu.
,

Membránové glykoproteíny sa dajú vyšetrovať metódou podľa O Farrela (napr. v úprave podľa
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Chorváta 1980). Ide o solubilizáciu membránových glykoproteínov označených H metódou
povrchového značenia metaperjodátom sodným a následnú redukciu NaB 3H4 a polyakrylamidovú
elektroforézu za podmienok denaturácie v diskontinuálnom systéme s 5 – 10 % lineárnym
gradientom.
3

5

Inkorporácia metyl- H-tymidínu do DNA sa sleduje po inkubácii suspenzie buniek 5.10 /ml v médiu
FPMI 1640 pri 7 °C a vlhkosti 100 s 8 % CO2. Syntéza DNA sa meria za 18 h po pridaní
označeného tymidínu (2 mCi = 75 kBq/kultúru; špecifická aktivita tymidínu je 1 Ci; mM = 37 GBq).
Základom morfologickej dg. p. je svetelná mikroskopia s kvantitatívnym a kvalitatívnym
hodnotením buniek. Len v nejasných prípadoch je potrebná biopsia kostnej drene s histol., príp.
elektrónovomikroskopické vyšetrenie jej ultraštruktúry.

Cytologické vyšetrenie – dreňový nález pri pokročilom p. veľmi typický. Jadro plazmocytómovej
bunky má veľkosť asi ⅓ – ½ cytoplazmy a býva excentricky uloţené. Jadrový chromatín v zrelších
typoch je hustý, v menej zrelých bunkách je jadro bledšie skôr s retikulárnou štruktúrou a jadierko
veľké.
Plazmocytómové bunky môţu byť dvoj- aj viacjadrové. Podiel myelómových buniek v pokročilých
prípadoch dosahuje aţ 60 – 90 %. Morfol. sa vyznačujú veľkou variabilitou.
Pri veľkej proliferácii bývajú prítomné tzv. plameňovité (angl. flaming cells) formy plazmocytov, kt. sa
farbia eozinofilne (podobajú sa ţiare zapadajúceho slnka so sýtejším odtieňom na okraji
cytoplazmy). Vznikajú miešaním modro sa fabriacich početných ribozómov s červenkastým
zafarbením glykoproteínov. Majú pyknotické jadro vytlačené na perifériu. Označujú sa aj ako
tezaurocyty. Niekt. sa podobajú Gaucherovým bunkám (pseudogaucherove bunky) a i. formám
tezaurocytov. Vyskytujú sa aj pri hemoblastózach, anémiách a lymfómoch.
Obrovské plazmocyty majú bledú, zelenavomodrú cytoplazmnu, ktorá má jemne vláknitú (akoby
zloţenú z dlhých jemných ihlíc) alebo sieťovitú štruktúru. Sýte jadro je vytlačené na perifériu.
Plazmocyty, ktoré majú v cytoplazme vakuoly al. kryštáliky nahromadeného monoklonového
proteínu sa označujú ako hroznovité bunky (angl. grape cells).
Ruţovofialové, acidofilne sa farbiace hrudky precipitovaného glykoproteínu v cytoplazme s pozit.
reakciu PAS sa nazývajú Russelove telieska (Russel, 1890). Vyzráţané proteíny v cytoplazme
môţu tvoriť jemne sfarbené, hrubšie ihlicovité kryštáliky.
Pozoruhodné sú pri plazmocytóme jadrové inklúzie, kt. sa v normálnych plazmocytoch nezisťujú.
Imunofluorescenčnou metódou sa dokázalo, ţe ide o jadierkový antigén, tzv. proteín regulujúci
proliferáciu buniek (Smetana a spol., 1983). Cytoplazmatické a jadrové inklúzie sa však nachádzajú
aj pri reaktívnych plazmocytózach (kolagenózy, autoimunitné ochorenia, chron. zápaly,
lymfoproliferatívne a i. nádorové procesy).
Za prejavy nezrelosti plazmatických buniek (II. štádium) v svetelnom mikroskope sa pokladá: 1.
jadro > 15 mm; 2. nekondenzovaný chromatín; 3. prítomnosť jadierka pri panoptickom farbení ; 4.
úzky lem sýtomodrej cytoplazmy s vyjasnením okolo jadra. Zrelé plazmatické bunky mávajú priemer
jadra < 10 mm, husto kondenzovaný chromatín, malé jadierko a sivomodrú cytoplazmu s
excentricky uloţeným jadrom.
Histologické vyšetrenie – pri p. sa v bioptických vzorkách kostnej drene zisťujú malé zhluky
niekoľkých plazmocytov v okolí trámcov a povedľa artérií alebo ich malé loţiská. V pokročilejších
štádiách sa nájdu uţ väčšie agregáty lymfoplazmocytov a lymfocytov s hrubou fibrózou. Pri väčšom
zväčšení sa popri infiltrátoch plazmatických buniek nájdu aj roztrúsené lymfocyty.
Histol. sa dajú dokázať aj prejavy osteoklasticko/osteoblastickej remodelácie kostnej drene, kt.
rozsah koreluje s masou nádoru.
Histol. sa rozlišujú dva typy p.: 1. diferencovaný plazmocytový typ; 2. nediferencovaný plazmoblastový typ.
Plazmocytový typ sa podľa typu buniek delí na 4 typy podskupiny:
a) p. z Marschalkových buniek s bohatou cytoplazmou, nízkym mitotickým indexom, excent-rickým
jadrom štebeľovitej štruktúry, perinukleárnym dvorcom a bazofilnou cytoplazmou
b) p. z Moeschlinových mikroplazmocytov veľkosti väčšieho lymfocytu s úzkym dvorcom bazofilnej
cytoplazmy a okrúhlym jadrom
c) p. z lymfoplazmocytových buniek s preliačeným jadrom
d) polymorfný typ so zastúpením všetkých typov buniek.

Plazmoblastový typ charakterizujú bunky vzniknuté proliferáciou prekurzorov plazmatických buniek.
Majú veľké jadierka (> 2 mm), jadro uloţené centrálne v chudobnej, bledšie sa farbiteľnej
cytoplazme. Časté sú mitózy, prejavy remodelácie kosti s výraznou osteokláziou. Tento typ máva
zlú prognózu.
Histol. vyšetrenie kostnej drene má význam najmä v prípadoch, v kt. chýbajú dg. kritériá, napr. s
dokázaným paraproteínom, ale nízkou plazmocytózou (< 20 %). Dá sa ním rozlíšiť reaktívna a
malígna plazmocytóza Plazmocytóza > 30 % máva zriedka reaktívny pôvod. Infiltrát v kostnej dreni
presahujúci v svetelnom poli polovicu zorného poľa svedčí o ma-lígnom procese; (zistil sa v 42 %
prípadov plazmocytómu; v 58 % bol infiltrát pri plazmocytóze menší, ale v 2 % išlo o reaktívnu
plazmocytózu).
Elektrónová mikroskopia je indikovaná len v nejasných prípadoch. Dá sa ňou zistiť zmnoţenie a
zhrubutie cytoplazmatických organel, ktoré secernujú Ig. Zvýrazňuje sa endoplazmatické retikulum,
kt. vypĺňa takmer celý objem cytoplazmy, zmnoţenie ribozómov: pri p. IgG majú veľa polyzómov so
7 ribozómami, pri IgA so 17 – 18 ribozómami, pri mikromolekulovom Bence Jonesovom p. so 6
ribozómami. Zmnoţený a rozšírený je aj Golgiho aparát, čo podmieňuje perinukleárne vyjasnenie
centrozómovej oblasti. O vysokej metabolickej (sekreč-nej) aktivite svedčí aj zmnoţenie a rozšírenie
mitochondrií. V Golgiho zóne sa zmnoţuje počet vezikulárnych, granulárnych štruktúr , častá býva
vakuolizácia. V zrelom jadre sa vyníma najmä kondenzovaný hrubý heterochromatín, ktorý
zapríčiňuje štebeľovitý vzhľad.
V nezrelých plazmocytoch sa zvyšuje pomer veľkosti jadra k cytoplazme, v jadre býva jemný
chromatín, chýba marginálna kondenzácia chromatínu pozdĺţ membrány. V jemnom chromatíne sa
vyníma zväčšené, často tvarovo zmenené jadierko. Od kolujúcich lymfocytov sa nezrelé plazmocyty
líšia najmä prítomnosťou bohatého endoplazmatického retikula a malformáciami jadra (laločnaté,
dvojité, preliačené).
Riadkovacou technikou sa zisťuje nepravidelne oválny al. okrúhly tvar plazmocytu, pri väčších
zväčšeniach longitudinálne zhrubnutia al. zvráskavenia membrány s nepravidelnými vzájomne sa
prepletajúcimi klkmi podobnými pahýľom koreňov. V klkoch sa zisťujú zvyšky endoplazmatického
retikula a v cisternách niekedy vírusové častice (Poliack a spol., 1978).
Presná hranica medzi morfológiou benígneho a malígneho plazmocytu však nejestvuje. Pri
malígnom procese je zvýšený počet atypických buniek, ktorých vznik súvisí s dysreguláciou
mitózovej fázy nádorovej transformácie.
Cytogenetické vyšetrenie – pomocou pásikovania (banding) sa dajú pri p. asi v ⅓ novozistených
prípadov a pokročilých prípadoch aţ v ½ – ⅔ zistiť rôzne abnormality chromozómov, napr.
translokácia chromozómu 8 na chromozóm 14 – t(8; 14), translokácia chromozómu 11 na
chromozóm 14, t. j. v páse 14q 32 (14q+), delécie, zlomy, zdvojenia chromozómov 1, 3, 6, 8, 11 a i.
V prípadoch, v kt. sa z p. vyvinula akút. leukémia sa našli abnormality na chromozómoch 5 a 7, v
prípadoch s pancytopéniou al. myelodysplastickým sy. poruchy na chromozóme 5, 7, 15, 17 a 19.
Cytogenetické vyšetrenie sa pokladá za významné pre včasnú dg. p. a monitorovanie sek.
komplikácií navodených chemoterapiou a rádioterapiou.
Enzýmová diagnostika – zameriava sa na sledovanie metabolickej poruchy membrány a cytoplazmy plazmocytu, kt. súvisí najmä s proteosyntézou. Umoţňuje aj sledovanie porúch metabolizmu
kostí a i. orgánov. K membránovým enzýmom patria enzýmy purínového a pyrimidínového
metabolizmu a enzýmy membránových glykoproteínov. Z enzýmov, kt. sa zúčastňujú na
metabolizme purínov a pyrimidínov sa pri lymfoprolifera-tívnych procesoch a imunodeficitných
,
,
stavoch sleduje aktivita 5 -nukleotidáza (5 -NT), purínnukleozidfosforyláza (PNP) a
adenozíndeamináza (ADA). Aktikvita ADA je vyššia v T-lymfocytoch ako B-lymfocytoch, najmä v
blastoch pri akút. lymfatickej a myeloickej leukémii. Pri chron. lymfatickej leukémii a ne-

Hodgkinových lymfómoch je jej aktivita niţšia. Ako ukazovateľ akút. leukémie a p. sa sleduje
inkorporácia tymidínu a deoxyribomuridínu do lymfocytov, kt. je pri týchto ochoreniach zvýšená. Pri
p. sa zistila aj zvýšená aktivita niekt. membránových enzýmov (napr. sialyltransferázy a
fukozyltransferázy).
K lyzozómovým enzýmom patria proteolytické enzýmy viditeľné ako azurofilné granulácie v
cytoplazme, ktoré sa zúčastňujú na katabolizme bielkovín a autofagocytóze buniek Z vyše 20
enzýmov sa v dg. p. vyuţíva cytcohemický dôkaz kyslej fosfatázy a -naftylacetátesteráza.
Aktivita kyslej fosfatázy (EC ) v normálnych plazmatických bunkách je nízka. Jej zvýšená aktivita sa
zisťuje v bunkách T-lymfómu a B-lymfómov, ale aj pri akút. a chron. T-lymfocytovej, B-lymfocytovej
leukémii a leukémii vlasatých buniek. Na rozdiel od nich je však v lymfoplazmocytových a
plazmatických bunkách kyslá fosfatáza citlivá na pridanie vínanu (tartrátsenzitívna kyslá fosfatáza).
Ako substrát kyslej fosfatázy sa pouţíva a-naftylfosfát, naftol AsBi-fostát al. -glycerofosfát. Pozit.
reakcia sa prejaví v podobe okrúhlych, zrnitých, ruţovočervených precipitátov uloţených blízko
jadra. Plazmocytómové bunky majú silne pozit. reakciu (azové farbivo prekrýva 3/5, ba aj celú
cytoplazmu).
Elektroforeticky moţno kyslú fosfatázu rozdeliť na 5 izoenzýmov, pričom izoenzým F-2 a F-5 je
tartrátrezistentný, izoenzým F-1, F3 a F-4 tartrátsenzitívny
Cytochemický dôkaz kyslej fosfatázy sa dá, najmä v kombinácii s rozetovým a i. testami vyuţiť na
dfdg. T- a B-lymfómov, v dg. a posudzovaní aktivity plazmocytómu je jej hodnota malá. Väčší
význam má stanovenie aktivity kyslej fosfatázy v sére ako markera osteolýzy; jej nízka aktivita je
nepriaznivým faktorom prognózy.
-naftylacetátesteráza (nešpecifická esteráza) sa vyskytuje v T-lymfocytoch, granulocytoch,
monocytoch a trombocytoch. Monocyty sa dajú odlíšiť od lymfocytov podľa stupňa farebnej reakcie
a podľa toho, ţe fluorid sodný blokuje cytochemickú reakciu na monocytoch, nie však na
lymfocytoch. Aktivita tohto enzýmu v normálnych plazmocytoch býva veľmi nízka al. chýba, naproti
tomu silne pozit. reakcia sa zisťuje v bunkách plazmocytómu, nie však pri reaktívnych
plazmocytózach. Preto niektorí autori vyuţívajú jeho cytochemický dôkaz v kombinácii s dôkazom
kyslej fosfatázy na určenie skóre esterázy v dg. a dfgd. Lymfoproliferatívnych ochorení a reaktívnej
plazmocytóze, pri ktorej nebýva zvýšená pozitivita reakcie.
Na dôkaz glykogénu v bunkách slúţi PAS reakcia (periodic acid Schiff). Ide o špecifickú reakciu, pri
ktorej vzniká pri oxidácii polysacharidov pôsobením Schiffovho činidla ich ruţo-vočervené sfarbenie.
Pozit. reakcia vymizne po natrávení amylázou, čo dokazuje, ţe reakciu podmieňuje prítomnosť
glykogénu. Výrazná je PAS pozit. granulácia, rezistentná na amylázu najmä v nezrelých, atypických
bunkách plazmocytómu (,,plameňové“ typy, Russelove telies-ka).
Menšiu dg. hodnotu má stanovenie adenozíntrifosfatázy (zníţenie), -glukuronidázy (zvýšenie),
laktátdehydrogenázy
(zvýšenie),
diamínopeptidázy
(cytochemický
dôkaz
pomocných
a supresorových lymfocytov, prednosť sa však dáva imunologickej typizácii).
Dg. a prognostický význam má stanovenie koncentrácie 2-mikroglobulínu v sére (2-mi), kt.
hodnota koreluje s veľkosťou nádorovej masy (štádiom ochorenia) a odráţa stupeň príp. poškodenia
obličiek. Je to mikromolekulový proteín (Mr 11 800) viazaný na membrány buniek. Ide o ľahký
reťazec histokompatibilných antigénov, kt. syntetizujú všetky jadrové bunky. Štruktúrou sa podobá
konštantnej časti molekuly Ig. V sére sa nachádza jeho voľná forma, a to v koncentrácii 2 mg/l. Jeho
hodnoty závisia od veku a menia sa napr. pri zápaloch, malígnych nádoroch, lymfoproliferatívnych
procesoch a poškodení obličiek. Stimuluje pp. proliferáciu lymfocytov a pri ich zániku sa uvoľňuje do
plazmy. Pokladá sa za ukazovateľ pokročilosti p., koreluje s hmotnosťou nádoru. V III.A a III.B
štádiu bývajú jeho hodnoty > 6 mg/l. Vzostup hodnôt 2-mi koreluje so vzostupom kreatinínu v sére,

preto sa odporúča jeho vyjadrovanie na kreatinín. Pod dlhodobej cytostatickej th. je jeho
prognostický význam menší.
Štúdium membránových zmien na molekulovej úrovni umoţňuje elektroforéza membránových
glykoproteínov. Na ich vizualizáciu sa pouţíva elektroforéza v polyakrylamidovom géli s
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dodecylsulfátom sodný (SDS), na identifikáciu proteíny označené H. B-lymfoblasty majú pás 1 s Mr
220, široký pás 2 s Mr 200 – 210, pás 3 s Mr 160, pás 4 a 5 s Mr 75 – 86, ako aj skupinu proteínov s
Mr 44, 31 a 24. Táto skupina zodpovedá antigénovému komplexu HLA-DR. Glykoproteín gp 44 tvorí
ťaţký reťazec HLA-DR a oblasť gp31 a gp 24 ľahký reťazec (Ia like antigen). Pri plazmocytóme sa
zistili dve plazmocytomóve línie, ARH77 s glykoproteínom gp29 a gp35 a U266, kt,. neobsahovala
tento glykoproteín.
Plazmocytómové bunky vykazujú aj odlišnú pohyblivosť v elektroforetickom poli ako ostatné Blymfocyty. Na elektroforetické sledovanie pohyblivosti buniek sa na špecializovaných pra-coviskách
pouţíva automatizované zariadenie (napr. Parmoquant, Jenoptic GmbH).
2-mikroglobulín.

Zvýšené hodnoty týchto v sére

sú ukazovateľom ich zvýšenej tvorby v bunkách MFS.
Pri p. sa zisťuje aj zvýšená potreba ţeleza nádorových buniek, o čom svedčia imunofluores-cenčné
a autorádiografické nálezy zvýšeného počtu receptorov pre transferín v cirkulujúcich
mononukleároch. Dôkaz transferínového receptora v bunkách sa vyuţíva aj na fenotypizáciu
lymfómových a i. nádorových línií.
3

Posúdenie proliferačnej aktivity buniek umoţňujú metódy pomocou inkorporácie H-tymidínu do
DNA cirkulujúcich lymfocytov. Údaje o zastúpení buniek v rôznych fázach bunkového cyklu sa
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získavajú prietokovou cytometriou. P. pozostávajúci z plazmoblastov so zvýšenou inkorporáciou Htymidínu do DNA je prognosticky nepriaznivejší ako s niţšou inkorporá-ciou tohto rádiofarmaka.
Na sledovanie stupňa osteolytických procesov sa pouţíva kalcitonínový test. Kalcitonín reguluje
odsun vápnika do kostí. Po podaní 100 m. j. slimačieho alebo ľudského kalcitonínu nastáva po 24 h
u zdravých osôb pokles koncentrácie vápnika v sére o 0,11 – 0,14 mmol/l, kým pri osteolytickom
procese následkom intenzívneho vychytávania je tento pokles výraznejší. (v 1. štádiu > 0,17, v 2.
štádiu > 0,24 a v 3. štádiu > 0,34 mmol/l). Maximálny pokles sérového vápnika nastáva 3 – 9 h po
podaní kalcitonínu. Pre antiosteoklastické účinky sa kalcitonín s úspechom pouţíva aj v terapii na
zvládnutie algického sy. následkom osteolýzy.
2+

Resorpciu kostí odráţa aj koncentrácia ionizovaného vápnika (iCa ) v sére. Normokalciémia však
2+
nevylučuje postihnutie kostí. Hodnota iCa sa dá vypočítať so zohľadnením koncentrácie albumínu
al. celkových bielkovín v sére. Štatisticky významné rozdiely medzi hodnotami korigovaných hodnôt
vápnika v sére a pokročilosťou procesu sa však nezistili. Významné korelácie sa však pozorovali pri
prepočte hodnôt celkového vápnika na hodnoty sérového albumínu, napr. podľa Payneovho vzorca
(1973).
K ďalším prejavom osteolýzy patrí zvýšená aktivita alkalickej fosfatázy v sére (o 1,4-krát), kostného
izoenzýmu kyslej fosfatázy v sére (necitlivej na tartrát) a hydroxyprolínu v moči (na 2 – 3-násobok
normy) a osteokalcínu v sére pomocou RIA.
Kostné zmeny umoţňujú sledovať rádionuklidové metódy, kt. sa zakladajú na tom, ţe v kostných
léziách a po ich obvode nastáva hromadenie osteotropných rádiofarmák. Sú to metódy veľmi citlivé,
ale nešpecifické, pretoţe nie sú schopné rozlíšiť nádorové, traumatické, degeneratívne, nekrotické a
metabolické a i. zmeny. Bioptické nálezy u pacientov s nádorovými metastázami do kostí ukázali, ţe
isté funkčno-štruktúrne zmeny v spongióze vznikajú pred makroskopicky dokázateľnými zmenami,
kt. sa prejavia aţ po rozpade trámcov so stratou 30 aţ 50 % minerálov.

Najčastejšie sa pouţíva scintigrafia kostry pomocou technécia označeného metyléndisulfátu
(99mTc-MDP). Osvedčuje sa najmä pri dg. kostných metastáz solídnych nádorov, kde sa deštrukcia
kosti spája s osteplastickou činnosťou osteoblastov. Plazmocytové lézie sa pritom znázorňujú ako
,,studené lézie“, loţiská s jemným prstencovým lemom zvýšenej osteogenézy alebo bez neho.
Pomocou trojfázovej gamagrafie kostry (perfúzna gamagrafia) sa dá hodnotiť aj miera prekrvenia. V
prvej, tzv. angiografickej fáze vyšetrenia (do 30 s) sa dá zobraziť zvýšené artériové prekrvenie, ktoré
je typické pre aktívny plazmocytóm kostí, a to v čase, keď gamagrafia neposkytuje nijaké zmeny,
resp. len studené loţiská. Naproti tomu pokles artériového prekrvenia môţe byť prejavom účinnej
liečby; hromadenie rádiofarmaka sa pritom vďaka reparatívnej osteogenéze zvyšuje, kým prekrvenie
zniţuje.
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Alternatívou je gamagrafia pomocou označeného gáliumcitrátu ( Ga-citrát). Nádorovú infilt-ráciu
99m
kostí moţno dokázať pomocou nanokoloidov značených rádioaktívnym technéciom ( TcNanocoll). Ten sa po i. v. aplikácii hromadí fagocytózou v monocytovo-makrofágovom systéme
zdravej kostnej drene, takţe nádorová inlfitrácia sa prejaví zníţením aţ výpadom rádioaktivity. O
šírení loţiska v spongióze kosti informuje CT, kt. je citlivejšia ako rtg vyšetrenie. Je indikovaná aj pri
neurologických príznakoch s podozrením na metastázy v chrbtici, kompresiu miechy s kolapsom
stavcov, vyšetrenie lebkovej spodiny, panvy, sakroiliakálnych synchondróz, ak je výsledok rtg
vyšetrenia negatívny.
Diferenciálna diagnostika plazmocytómu – od p. treba odlíšiť najmä iné benígne a malígne
monoklonové gamapatie (→parapro-teinémie). Osteolytické defekty, niekedy aj s plazmocelulárnou
reakciou sa pozorujú pri kost-ných metastázach karcinómu prsníka, prostaty, bronchu, príp. iných
orgánov.
Terapia plazmocytómu – ukazovateľom účinnej th. je pokles sérového M-komponentu > 50 % a
pokles paraproteínu v moči < 50 % (25 – 49 %), za ukazovateľa čiastočnej remisie sa pokladá
pokles paraproteínu v sére a moči < 50 % (25 – 49 %), pri nesekrečných p. pokles infiltrácie v dreni
> 50 %. K ďalším kritériým dobrej odpovede na th. patria stabilizované kostné zmeny, normálna
hodnota B2M, pokles mitotického indexu < 2 % a pokles al. vymiznutie klonu ľahkých reťazcov.
Indikáciou th. je istá dg. choroby v II. a III. štádiu choroby. K dg. kritériám patria: 1. plazmocytóza >3
% s prejavmi atypie; 2. prítomný paraproteín IgG > 30 g/l al. IgA > 20 g/l; 3. dokázaný paraproteín v
moči (k, l) > %,25 g/l; 4. osteolytické zmeny.
Z th. moţností prichádzajú do úvahy: 1. chemoterapia v kombinácii s glukokortikoidmi; 2.
rádioterapia; 3. včasná podporná th. (hyperviskózneho sy., kostných zmien, bolestí, anémie,
koagulopatie, hyperkalciémie, obličkovej nedostatočnosti, infektov, ďalej chir. th. rehabilitácia ap.).
Liečebné moţnosti: 1. chemoterapia (monoterapia melfalánom, príp. s glukokortikoidmi al.
kombinácia cytostatík); 2. rádioterapia (konvenčnými dávkami dp 30 Gy, veľkoobjemovými dávkami
– polotelové al. celotelové oţiarenie 8 – 12 Gy); 3. transplantácia kostnej drene (autológna,
alogénna, syngénna).
Podporná terapia zahrňuje:
• imunoterapiu (cytokíny – interferón, rastové faktory
• enzýmoterapiu – Wobe Mugos
• th. kostných zmien a hyperkalciémie
• th. neurologických komplikácií
• th. syndrómu hyperviskozity
• th. infekčných komplikácií
• th. obličkovej nedostatočnosti
• starostlivosť o psychický stav pacienta
• th. bolesti

• th. katabolických komplikácií zákl. ochorenia al. následkom terapie
Stanovenie dg. nie je ešte dôvodom na začatie th. Pacientov v asymptomatickom (latentnom) štádiu
v dobrom celkovom stave a počas 5 – 7 mes. sa u nich nezvyšuje hodnota M-proteínu, treba iba
dlohobo pozorovať. Indikácie na cyto-statickú th. sú v II. a III. štádium ochorenia (tab.). Th. p.
zdôvodňujú skúsenosti s preţitím: priemerné preţitie neliečených pacientov je len 6 – 12 mes.,
liečených pacientov v III. štádiu je 30 mes., kým v II. štádiu 55 mes. Pacienti so solitárnou formou
preţívajú aj neliečení dlhšie, niekedy aj > 10 r.
Chemoterapiou sa dá dosiahnuť pokles počtu plazmocytómových buniek pod istú hodnotu
(retardačná konštanta zodpovedná za sploštenie rastovej krivky), pričom sa proliferačná aktivita
buniek zvyšuje; tým sa zlepší tvorba ostatných zloţiek kostnej drene. Stav chorého sa stabilizuje,
ale choroba sa nevylieči.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Indikácie na cytostatickú liečbu (Sakalová a spol., 1996)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
M proteín IgG > 30 g/l
Trombocytopénia
IgA > 20 g/l
Bolesti v kostiach s osteolytickými zmenami
Proteinúria > 1 g/d
Hyperkalciémia
Vzostup M-proteínu > 25 %
Zlyhanie obličiek
Infiltrácia kostnej drene plazmocytmi > 10 %
Syndróm hyperviskozity
Plazmoblastový typ p. so zmnoţením
Amyloidóza
plazmoblastov > 2 %
Polyneuropatia
Histologicky dokázaný plazmocytóm
Extramedulárna šírenie
Anémia
Klinické príznaky
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kombinujú sa cytostatiká s fázovou špecifickosťou, ako aj s kortikoterapiou (prednizón), kt. majú
podporný vplyv na krvotvorbu. Najvýhodnejšia je intermitentná th. stredne vysokými dávkami s
menším rizikom neţiaducich účinkov. Pri výbere cytostatika sa má zohľadňovať štádium pokročilosti
ochorenia. Chemoterapia sa má dopĺňať rádioterapiou a podpornou th. Z cytostatík sa osvedčujú
alkylačné látky – melfalan (M) a cyklofosfamid (C), ďalej adriamycín (A), karmustín (BCNU),
lomustín (CCNU), onkovín (O), vinkristin (V) a i.
V indukčnej th. (štádium I.B a II.A podľa Durieho a Salmona) sa najčastejšie podáva kombinácia
VMCP:
Vinkristín
1 mg
1. – 4. d p. o.
2
Melfalan
5,0 mg/m
1. – 4. d p. o.
2
Cyklofosfamid
100 mg/m
1. – 4. d p. o.
2
Prednizón
60 mg/m
1. – 4. d p. o.
Th. sa opakuje v intervaloch 3 – 4 týţd podľa hodnôt KO.
V štádiu II.B a III.B treba th. zintenzívniť, vhodná je kombinácia MOCCA:
Metylprednizón
0,8 mg/kg i. m.
1. – 7. d., ďalej 0,4 mg/kg 8. – 14. d i. m.
Onkovín
0,03 mg/kg i. v. 1. d
Cyklofosfamid
10 mg/kg i. v. 1. d
CCNU (lomustín)
40 – 80 mg p. o.
1. d
Melfalan (Alkeran)
0,25 mg/kg p. o.
1. – 4. d
Cyklus sa opakuje raz/4 týţd.
Pacientom > 70-r. sa môţe podávať kombinácia melfalanu s prednizónom.
Dlhodobú remisiu ohrozuje vznik získanej rezistencie podmienenej selekciou rezistených bunkových
variantov. Predchádza sa jej kombináciou cytostatík, medzi kt. nie je skríţená rezistencia, napr. pri

rezistencii na antracyklíny al. alkaloidy z Vinca rosea a inhibítormi energetického metabolizmu
buniek. Pri prim. rezistencii (asi 20 % pacientov) sa pri cytopénii odporúča kombinácia s
cytozínarabinozidom (Ara-C) al. vinkristín + adriamycín + dexametazón (VAD).
U pacientov s remisiou p. sa vopred vyskúša kombinácia MOCCA, po kt. sa dostavuje stabilizácia
procesu asi v 1/3. Odporúča sa aj kombinácia VAD, náraz glukokortikoidov al. melfalanu. Vysoké
2
dávky melfalanu (140 mg/m ) však vyţaduje autológnu transplantáciu kostnej drene.
Prínosom v th. je interferóndrene, ak má pacient identického darcu.
Pri rezistentných formách sa skúša aj kombinácia cytostatík s antagonistami vápnika, a to
selektívnymi blokátormi vápnikového kanála, ako aj neselektívnym blokátormi vstupu komplexu
vápnik–kalmodulín. Antagonisty vápnika zvyšujú účinok cytostatík tým, ţe blokujú ich únik z buniek.
Tzv. záchranné reţimy (napr. melfalán i. v. vo vysokých dávkach, celotelové oţiarenie ap.) vyţadujú
aj transplantáciu hemopoetických kmeňových buniek (alogénnu al. autológnu, z kostnej drene al.
krvi).
Chemoterapiou sa dosahuje remisia asi v 2/3 prípadov a predlţenie preţitia v priemere o 2 – 7 r.
Výsledky sú priaznivé najmä u pacientov s veľkou nádorovou masou (štádium III). Chemoterapia sa
však spája s rizikom infekcií a krvácavými komplikáciami.
Rádioterapia – je pri generalizovanom p. metódu 2. voľby. Jej význam stúpa najmä ak ide
o agresívny priebeh al. ak treba zintenzívniť účinok chemoterapie. Ako metóda prvej voľby sa
pouţíva samostatne pri solitárnych al. extramedulárnych formách. K indikáciám patria: 1. kompresia
miechy pri patol. fraktúrach chrbtice; 2. ako doplnková th. po laminektómii; 3. ako lokálna th. pri
patol. fraktúrach dlhých kostí, niekedy v kombinácii s chir. fixáciou fraktúry; 4. ako analgetická th. pri
bolestivých osteolýzach al. kompresívnych léziách kostí a ako doplnok cytostatickej th.
Odporúčajú sa dávky 10 – 20 Gy rozdelené na 10 d; takéto dávky majú dobrý analgetický účinok.
Na monoterapiu solitárneho p. kostí sa odporúča celková dávka aţ 50 Gy rozdelená na 6 – 7 týţd.,
pri extramedulárnom p. 55 – 60 Gy. Pri pokročilých p. sa skúšalo aj celotelové oţiarenie, riziko
hematologických komplikácií vyţadujúcich autológnu transplantáciu kostnej drene je však veľmi
veľké. Menšie riziko aplázie kostnej drene je pri polotelovom oţiarení 10 Gy počas 10 – 15 min. Na
regeneráciu oţiarenej kostnej drene je potrebná prestávka 4 – 6 týţd. K ďalším rizikám týchto
radikálnych postupov patrí intersticiálna pneumónia a kompli-kácie zo strany GIT.
Ako analgetická th. sa pouţíva denné oţarovanie malými dávkami (2 Gy 5 d/týţd.). Lokálny ústup
nádorového loţiska v chrbtici, uzline al. extramedulárneho loţiska sa dosahuje celkovou dávkou 30
aţ 40 Gy. Takýto postup treba doplniť chemoterapiou.
Dôleţitá je aj podporná a symptomatická terapia – starostlivosť o to, aby pacient zostal čo najdlhšie
pohyblivý, pretoţe imobilizácia urýchľuje odbúravanie kostí. Bolesti v kostiach sa tlmia analgetikami,
pri úporných bolestiach pomáha lokálne oţiarenie postihnutej kosti. Na zachovanie mobility sa
vyuţívajú rozličné ortopedické výkony a pomôcky, ako sú podporné korzety chrbtice.
V th. kostných lézií sa podáva vitamín AD a glukonan vápenatý. O fluoride sodnom sa predpokladá
ţe stimuluje osteoblasty k zvýšenej tvorbe kostného matrixu tým, ţe nahrádza hydroxylové ióny
fluórovými a utvára ťaţšie rozpustný fluoroapatit odolný proti osteoklastickej resorpcii. Po jeho
podávaní sa však nedokázalo významné zlepšenie osteoporózy, údajne sa však netvoria po ňom
ďalšie loţiská. Hypokalciemický účinok má aj kalcitonín, kt. pôsobí aj analgeticky. Ako inhibítory
®
resorpcie kostí sa pouţívajú bisfosfonáty, napr. etidronát (Didronel ) v dávke 300 – 600 mg i. v. po
kt. sa pozorovalo dopĺňanie kostných trámcov a pokles počtu osteoklastov.

Nebezpečná je dehydratácia, kt. môţe vyvolať zlyhanie obličiek. Diuréza nemá klesnúť < 1,5 l/d. Pri
akút. hyperkalciémii sa má pacient dostatočne zavodňovať. Podávajú sa infúzie fyziol. rozt. a pri
súčasnej hypoalbuminémii aj plazma. Pri dostatočnej hydratácii sa aplikujú diuretiká (furosemid). V
závaţných stavoch refraktérnych voči th. je potrebná hemodialýza al. peritoneálna dialýza. Pri
chron. hyperkalciémii (> 3 mmol/l) sa okrem náleţitej hydratácie a diuretík podáva kalcitonín a
prednizón (60 aţ 100 mg/d p. o.). Vhodnejšie ako prednizón sú však bisfosfonáty, lebo jeho
dlhodobé podávanie pôsobí nepriaznivo na kostné tkanivo (osteoporóza, zvýšenie resorpcie kostí a
jej novotvorby), pri ťaţších stavoch bisfosfonáty a mitramycín. Etidronát nie je vhodný na dlhodobé
podávanie, pretoţe negat. ovplyvňuje mineralizáciu kostí. Vhodnejší je aminodronát, klodronát
(Bonefos), aminohexanbisfosfonát a aminobutanbisfosfonát. Mitramicín sa podáva v malých
dávkach (10 mg/kg), väčšie dávky sa neodporúčajú pre riziko poškodenia pečene a
trombocytopénie. Účinok bisfosfonátov a mitramicínu sa dostavuje po 2 d.
Hyperurikémia sa ovplyvňuje podávaním alopurinolu (200 – 600 mg/d p. o.). Komplikujúce infekcie
sa liečia antibiotikami. Pri závaţnej anémii sa podávajú erytrocyty. Pri sy. hyperviskozity sa
vykonáva plazmaferéza (čiastočná výmena plazmy, získanej od pacienta po separácii formovaných
elementov od plazmy). Pri solitárnom p. je liečbou voľby rádioterapia, príp. chir. th.
Th. bolestí má byť podľa moţnosti kauzálna (chemoterapia, rádioterapia, fluorid sodný,
bisfosfonáty). Pacienti sa majú udrţiavať v aktivite, aby sa dlhodobou imobilizáciou neurýchľovala
demineralizácia kostry. Mechanizmus analgetického účinku kalcitonínu nie je presne známy,
zúčastňuje sa na ňom útlm činnosti osteoklastov s následným poklesom vápnika v sére a zvýšením
obsahu vápnika v mieste deštrukcie kosti, zníţené uvoľňovanie prostaglandínov a zvýšenie obsahu
-endorfínov v mozgu. Pri silnejších bolestiach sa na bolestivé miesta včas aplikuje rádioterapia,
pretoţe myelómové bunky sú rádiosenzitívne, a to jednorazovo al. frakcionovane, napr. 30 Gy v 8
frakciách.
Pri trvalých bolestiach, kt. sa nedajú liečiť kauzálne sa aplikujú analgetiká. Cieľom analgetickej th. je
potlačiť bolesť, aby sa mohol pacient pohybovať a zabezpečiť dostatok spánku. Uplatňuje sa tu
trojstupňový spôsob th. odporúčaný SZO . Zákl. liekom je kys. acetylaslicylová, kodeín a morfín.
Treba pritom pouţívať malé mnoţstvá liekov, poznať ich th. a neţiaduce účinky a dávkovanie. Lieky
sa nemajú podávať, aţ keď sa dostaví bolesť, ale ,,podľa hodín``; kaţdá nasledujúca dávka sa
podáva, keď skončí účinok predchádzajúcej, ale keď ešte pacient bolesť necíti. Nočné dávky sa
môţu vynechať, ak pacienta bolesť nebudí. Treba pritom vyuţívať aj alternatívne spôsoby aplikácie
analgetík (rektálny, s. c., i. v., epidurálny a intratekálny).
Transplantácia kostnej drene – aby pacient preţil obdobie aplázie po intenzívnej chemoterapii,
vykonáva sa pri generalizovanom p. transplantácia hemopoetických bunek. Transplantácia môţe
byť syngénna, alogénna al. autológna. Syngénna transplantácia (prevod drene identického
jednovajcového dvojčaťa) prichádza do úvahy zriedka. Nebýva spojená s rejekciou štepu a reakciou
hostiteľa proti štepu (GVH). Pri jednej takejto transplantácii sa dosiahla 7-r. stabilizácia ochorenia.
Pri alogénnej transplantácii (od HLA identického darcu, súrodenca al. iného príbuzného, výnimočne
nepríbuzného genotypicky identického s príjemcom) je limitujúcim faktorom vek (> 50-r. je značné
riziko) a nedostatok vhodných darcov. Pred transplantáciou sa vykonáva chemoterapia
(cyklofosfamid a i.) a celotelové oţiarenie (jednorazovo 10 Gy so zatienením pľúc al. frakcionovane
počas 3 – 5 d max. dávkou 12 Gy). Transplantácia sa má vykonať najmä u pacientov s vysokými
hodnotami 2-mikroglobulínu v sére, myelómom IgD, vysokým indexom inkorporácie značeného
tymidínu). V profylaxii GVH sa pouţíva metotrexát al. cyklosporín, príp. ich kombinácia. Kompletná
remisia sa dosahuje v 50 – 60 % a 5-ročné preţitie v 40 % prípadov. Kostné lézie však
transplantácia drene neovplyvňuje. U pacientov s nedostatočnou remisiou môţe aj po transplantácii
kostnej drene vzniknúť relaps.

Autológna transplantácia (prevod vlastnej drene al. vlastných kmeňových buniek z periférnej krvi
získaných opakovanou leukoferézou) sa spája so značným rizikom GVH. Identifikácia vlastných
kmeňových buniek pomocou monoklonových protilátok CD34 a čistenie drene je zatiaľ v
experimentálnom štádiu.
Pacientom sa najprv podáva jednorazová vysoká dávka cytostatík s kortikoidmi, čo vyvolá pokles
9
granulocytov < 1.10 /l, kt. trvá 3 – 7 d. Potom sa rýchlo zvyšuje počet kmeňových buniek. Počas
tejto úpravy hemopoézy, najlepšie medzi 12. – 37. d, sa 3 – 6 d po sebe odoberajú mononukleárne
bunky z krvi pomocou separátorov a leukaferézy. Odobraté kmeňové bunky sa kryokonzervujú pri –
196 °C a v kaţdej vzorke sa zisťuje prítomnosť progenitoro-vých buniek gralulocytov a makrofágov
(CFU-MG), ako aj príp. prítomnosť klonových bu-niek. Pre prípad, ţe by sa z dajakých príčin
nemohla vykonať alogénna transplantácia kostnej drene al. autológna transplantácia buniek
získaných leukaferézou, sa odoberá a kryokonzervuje kostná dreň pacienta ako záchranný variant.
Vlastná transplantácia sa potom vykonáva za 2 – 5 mes., počas kt. sa pacient lieči obvyklým
spôsobom. Príprava na transplantáciu má byť agresívna, aby prekonala liekovú rezistenciu; podáva
2
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sa napr. karmustín 120 mg/m p. o. v deň –8, etopozid 250 mg/m i. v. v dňoch –8 aţ –6, melfalan
2
140 mg/m v 2-h infúziách v deň –2. V deň –1 sa potom vykoná celotelové oţiarenie dávkou 10 Gy.
V deň 0 sa reinfundujú kryokonzervované autológne mononuk- leárne bunky získané z periférnej
krvi leukaferézou. Výťaţnosť buniek moţno stimulovať podávaním faktora stimulujúceho granulocyty
a makrofágy (GM CSF al. GCSF). Nádejným spôsobom získavania buniek kostnej drene je
kultivácia kostnej drene, počas kt. myelómové bunky vymrú al. vhodnejšia kultivácia kmeňových
hematopoetických buniek získaných leuk-aferézou z periférnej krvi.
plazmocyty →plazmatické bunky.
plazmodiotrofoblast – [plasmodiotrophoblastos]
placentového trofoblastu.

syncytiotiofoblast,

súvislá

vonkajšia

vrstva

plazmódium – plasmodium.
plazmofágia – [plasmophagia] únik plazmy cievnymi stenami.
plazmagamia – [plasmogamia] syn. plazmatogamia, plastogamia, splynutie dvoch al. viacerých
buniek pri zachovaní ich oddelených jadier; pri oplodnení, nasleduje karyogamia.
plazmochín – plasmoquine, syn. →pamachín.
plazmokináza – syn. streptokináza.
plazmolýza – [plasmolysis] rozpustenie, rozpad ţivej bunkovej hmoty.
plazmóm – [plasmoma] nahromadenie plazmatických buniek, plazmocytóm.
plazmoschíza – [pasmoschisis] rozpad ţivej bunkovej hmoty.
plazmoterapia – [plasmotherapia] liečenie krvnou plazmou.
plazmozóm – [plazmosoma] jadierko bunky.
plazolit – minerál, aluminosilkát vápenatý. CaAl2Si2O8.
pleco – glenohumerálny kĺb; →articulatio glenohumeralis.
Plecoptera – pošvátky. Rad hmyzu s nedokonalou premenou, 5 – 30 mm dlhý hmyz so splošteným
telom. Na hlave má dlhé, tenké tykadlá (zväčša také dlhé ako telo), zloţené oči a 3 jednoduché
očká. Hryzavné ústne ústroje sú redukované. Z 2 párov blanitých krídel, kt. sú v pokoji
zloţenépozdĺţ tela, je zadný pár širší. Na konci bruška majú 2 dlhé štety. Imága slabšie lietajú,
obyčajne sa drţia blízko vôd. Ţijú niekoľko h aţ týţd. Larvy sa vyvíjajú 1 – 3 r. v čistých a

dostatočne okysličených vodách, sú dôleţitou zloţkou rybnej potravy. Majú priemerne aţ
20 larvových štádií, z kt. posledné sa s dorastajúcimi krídlami značne podobajú
dospelému hmyzu. Larvy pošvátok a efemér majú rovnakú podobu, líšia sa len tým, ţe
majú na konci bruška 2 štety. P. sú dravé, dýchajú tracheálnymi ţiabrami umiestenými
zväčša na hrudi. Známych je ~ 1600 druhov. P. sa vyskytovali sa uţ v Perme.
Najáda (pošvátka obyčajná)

Plecotus auritus – ucháč svetlý, cicavec z čeľade netopierov (Chiroptera). Má veľké ušnice, kt. sú na
čele spojené, je dlhý 5 cm, rozpätie 25 cm.
plegatil – N,N-dietyl-N-metyl-2-[2-(trimetylamónio)etoxy]-1-propanamíniumdiojod, C13H32-I2N2O, Mr
®
486,24; látka blokujúca gangliá (HL 8731 ).
Plegatil

plegia, ae, f. – [g. plégé rana] úplná neschopnosť aktívneho vôľového pohybu, úplné ochrnutie; por.
→paréza. Podľa počtu a druhu ochrnutých končatín sa rozoznáva hemiplégia – ochrnutie hornej
končatiny (HK) i dolnej končatiny (DK) na jednej strane (,,ochrnutie na pol tela“), monoplégia –
ochrnutie jednej končatiny, paraplégia – ochrnutie dvoch končatín, častejšie dolných, triplégia –
ochrnutie 3 končatín, kvadruplégia – ochrnutie všetkých 4 končatín. P. vzniká následkom lézie
ktorejkoľvek časti regulačných okruhov hybnosti, spro-stredkujúcich vôľový al. automatický pohyb:
lézia kortikospinálných regulačných okruhov vznikajú centrálne obrny, léziou spinálneho
motorického oblúka periférne obrny, poruchou neuronuskulárneho prenosu metabolické obrny, prim.
léziou svalu svalové obrny. Centrálna obrna kontralaterálnej HK a homolaterálnej DK vzhľadom na
lokalizáciu lézie sa nazýva hemiplegia cruciata.
Spoločné príznaky obŕn sú:
• Zníţenie aţ strata aktívnej hybnosti
• Zníţenie aţ strata svalovej sily
• Porucha tonusu svalov: pri čistej experimentálnej lézii pyramídových dráh a akút. štádiu (štádium
šoku) je tonus svalov zníţený, v chron. štádiu al. pri postupnom vývoji lézie (napr. pri sclerosis
multiplex) zvýšený (spastickosť)
• Charakteristické drţanie podmienené rozloţením svalovej hypertonie nna jednotlivé svalové
skupiny: postihnutá HK je ohnutá v lakti a drobných kĺboch ruky, v ramennom kĺbe je addukovaná,
predlaktie je v supinácii. DK je extendovaná v bedrovom kĺbe a kolene, noha je v plantárnej flexii. Na
HK sú hypertonické prevaţne flexory, na DK prevaţne extenzory
• Porucha šľachovookosticových a šľachovosvalových reflexov: pri čistej lézii pyramídovej dráhy a v
akút. štádiu sú zníţené (štádium šoku), v chron. štádiu a pri postupnom vývoji lézie zvýšené.
Šľachovookosticová hyperreflexia sa prejaví: 1. zníţením prahu reflexnej dráţdivosti; 2. zvýšením
intenzity svalovej odpovede; 3. rozšírením reflexogénnej zóny; 4. zvýšením amplitúdy svalovej
odpovede. Podráţdenie sa šíri na iné svalové skupiny, dokonca na kontralaterálne efektory (patol.
iradiácia, napr. pri patelovom reflexe vzniká odpoveď aj na druhej strane). Na normáýkny podnet
môţe vzniknúť polykloická odpoveď (polyklonický, polykinetický reflex). Poklep vyvoláva
niekoľkonásobný zášklb svalu.
Prejavom polyklonickej odpovede je klonus. Pri pravom klone ide o rytmické opakovanie svalových
záškllbov počas trvalého pretiahnutia svalu bez ďalších pdonetov (ide o prejav zvýšenej reflexnej
dráţdivosti a vyššieho stupňa tendencie k opakovaniu neurónových výbojov). Môţe ísť o klonus

pately (rytmické klonické zášklby m. quadriceps femoris, kmitanie pately) po náhlom trhnutí pately
distálne a jej udrţovanie v tejto polohe. Pri klone nohy ide o rytmické zášklby m. triceps surrae, a
tým alternujúcej lfexi a extenzie nohy po náhlej dorzálnej flexii nohy a jej drţané v tejto polohe.
Pravý klonus môţe trvať dlho.
Pseudoklonus je tieţ prejavom zvýšenej reflexnej dráţdivosti, ale na rozdiel od pravéího klonusu
trvá krátko, aj keď končatinu drţíme trvalke v príslušnej polohe. Moţno ho zistiť u neurotikov.
• Svaly neatrofujú, pokiaľ je tonus zvýšený, pretoţe jej vzniku zabráni neustály prívod vzruchov;
atrofie vznikajú pri chabej centrálnej obrne.
• Zníţenie al. vymiznutie koţných reflexov na postihnutej strane. Týka sa to brušných reflexov (epi-,
mezo- a hypoigastrický), kremasterového reflexu a hornej odpovede mediopubického reflexu.
Mediopubický reflex je štádiu spastickosti disociovaný (horná odpoveď sa nevyskytuje – je
ekvivalentom koţných reflexov), dolná je zvýšená (je ekvivalentom šľachových reflexov). Koţná
areflexia je príznakom pyramídovej lézie a je zvyčajne trvalá, vysvetľuje sa prerušením eferentnej
časti reflexného oblúka. Hypo- aţ areflexia sa týka aj elementárných posturálnych a kĺbových
reflexov (Mayerovho a Lériho).
• Patol. →pyramídové javy.
pleiotropia – gen. vzťah, keď jeden gén ovláda niekoľko znakov.
pleistocén – úsek štvrtohôr (antropozoika), posledného obdobia geologického vývoja Zeme,
trvajúceho ~ 1 milión r. P. charakterizujú opakované ochladenia a tvorba veľkých kontinentálnych i
lokálnych ľadovcov. Zaľadenení nebolo na všetkých kontinentoch rovnaké mnoţtsvo. V Európe sa
rozoznávajú 4 ľadové doby: günz, mindel, rias a würm. Po p. nasleduje súčasná doba holocén, kt.
trvá 15 – 20 tisíc r.
plektenchým – poprepletané, nepravidelne zrastajúce hýfy húb.
plektín – proteín, kt. sa nachádza v koţi a svalstve. V koţi je p. jedným z proteínov, kt. je dôleţitý pre
ukotvenie epidermy k derme. Jeho chýbanie má za následok jednu z foriem epidermolysis bullosa
simplex. Vo svale je p. súčasťou cytoskeletu myocytu. Spája rôzne proteíny, kt. sú súčasťou
vnútornej štruktúry myocytu. Sú to ,,stonoţkovité“ štruktúry v cytoskelete buniek viditeľné po
odstránení aktínu gelsolínom pozostávajú z jadier vimentínových inter-mediárnych filamentov s
bočnými ramienkami obsahujúcimi p.
Tieto bočné
ramená p. spájajú
intermediárne filamenty s mikrotubulami,
aktínový cytoskelet a zloţky membrány.
Gén pre p. 1 (PLEC1) sa nachádza na
dlhom ramienku chromozómu 8 na
lokuse 8q24. Mutácia tohto génu
podmieňuje recesívne dedičnú svalovú
dystrofiu (vzniká v 25 % potomkov, kt.
obidvaja rodičia majú abnormálny gén).
Osoby, kt. majú 2 abnormálne gény
PLEC1 nie sú schopné produkovať p.
Chýbanie p. má za následok väčšiu
fragilitu myocytu a svalovú dystrofiu, kt.
sa manifestuje v adolescencii al.
dospelosti.

plemenitba – cieľavedomé rozmnoţovanie, zošľachťovanie ekonomicky významných druhov zvierat,
zlepšovanie ich biol. a úţitkovej hodnoty.
plemenníček – aterídium
plemeno – populácia, kt. sa líši od iných populácií gen. zaloţením.
Ekologické plemeno – sú populácie rôzneho gen. zaloţenia, osídľujú rovnaké územie, ale líšia sa
ekologickými podmienkami.
Geografické plemeno – sú populácie rovnakého druhu, kt. osídľujú časť územia celého areálu
druhu, avšak sú taxonomicky od iných populácií ohraničené.
Plemeno hospodárskych zvierat – sú obyčajne utvorené šľachtením populácie na určitý úţitkový
cieľ (dojivosť, nosnosť sliepok ap.). Na svete je ~ 200 p. psov. 120 p. hovädzieho dobytka, 60 p.
koní, 200 p. holubov, 90 p. králikov.
pleonosteosis familiaris – Leriho sy. II; →syndrómy.
pleróm – prim. meristém rastových vrcholov, kt. utvára sústavu vodivých pletív rastlín.
Plesiomonas – rod fakultatívne anaeróbnych gramnegat. paličiek. Patrí sem jediný druh Plesiomona
shigelloides. Je to pohyblivá, oxidáza- a katalázapozit. palička. Beţne sa vyskytuje vo vode a často
sa izoluje z ľudskej stolice. Pôsobí hnačku, ulcerózne stomatitídy a sepsu. Inkubačné obdonbie je
20 – 24 h, trvanie choroby u inak zdravých osôb 1 – 7 d. Ohrozené sú najmä oslabené osoby.
plesne →Phycomycetes.
plesnivec alpský – Leontopodium alpinum; →astrovité.
plesňovkovité →Thelephoraceae.
plešivec dvojdomý – Artennaria dioica; →astrovité.
plešivosť – alopecia.
plethora, ae, f. – [g. pléthoré plnosť] pletora, zväčšenie objemu cirkulujúcej krvi (obsol.);
hypervolémia.
Plethora abdominalis – brušná pletora, zväčšenie objemu krvi vo vrátnicovom obehu.
Plethora hydraemica – hydremická pletora, zvýšenie objemu cirkulujcej krvi pri hyperhydratácii.
plethysmographia, ae, f. – [g. pléthysmos rozmnoţenie + g. grafein písať] →pletyzmografia.
pletiarkovité →Ploceidae, čeľaď spevavcov z radu vrabcotvarých (Passeriformes). Zahrňuje 3 druhy:
snehárka vrchárska, vrabec domový a vrabec poľný.
pletivá – súbory rastlinných buniek, kt. slúţia na určitú funkciu. Ich štúdiom sa zaoberá histológia.
Podľa zhrubnutia bunkovej steny sa rozoznávajú parenchýmové, kolenchýmové a sklerenchýmové
p.; podľa tvaru buniek parenchýmové, prozenchýmové a vláknité p.; podľa vzniku pravé a nepravé
p.; podľa vývinového stavu delivé (meristémové) a trvalé p.; podľa funkcie delivé, krycie,
prevetrávacie, nasávacie a vylučovacie p. P., kt. prekonalo diferenciáciu, sa nazýva zrelé.
pletyzmografia – [plethysmographia] metóda registrácie objemových zmien tkaniva v závis-losti na
prietoku krvi. P. sa pouţíva na vyšetrovanie tepnového a ţilového systému končatín. Jej základom
je meranie objemových zmien končatiny. Vyšetrovaná končatina ovinutá tenkou gumenou hadičkou,
naplnenou ortuťou, sa uzatvára do valcovitej nádoby naplnenej vodou a vzduchu. Zmena objemu
končatiny vyvoláva zmenu elekt. odporu ortuťového stĺpca (→impedometria).
Pri impedančnej p. sa registruje zmena elekt. vodivosti medzi dvoma elektródami umies-tenými na
končatine, vyvolaná pulzovou vlnou. Zo zmien objemu al. elekt. vodivosti sa dá usudzovať o

funkčnej kapacite artériového riečiska končatiny, pri uzávere sa získava informá-cia o výkonnosti
kolaterál. Pri vyšetrení ţilového sysému sa hodnotí rýchlosť krvného prúdu v ţilách pri dýchaní al.
povolení tlaku manţety tlakomeru). Metóda umoţňuje dg. uzáveru väčšej končatinovej ţily.
Celotelová p. slúţi na vyšetrenie vnútrohrudníkového objemu plynov. Je zaloţená na Boylo-vomMariottovom zákone, podľa kt. súčin tlakov a objemu je za stálej teploty stály. Pacient sedí vo
vzduchotesnej kabíne a cez náustok dýcha vzduch nasýtený vodnými parami. Regist-rujú sa tlakové
zmeny v oblasti úst a zmeny objemu hrudníka (zväčšenie objemu hrundíka pri vdychu vyvolá
zvýšenie tlaku vo vzduchotesnej kabíne a opačne). Pripojený počítač umoţňu-je zistiť rozličné
veličiny, napr. vnútrohrudníkový objem, odpor dýchacích ciest a i.).
pleura, ae, f. – [l.] hladká, lesklá, vlhká, priehľadná blana pokrývajúca pľúca (p. pulmonalis seu
visceralis), kt. prechádza na pľúcnej stopke a v mezopneumóniu do pohrudnice (p. parietalis). P.
vystiela a úplne uzatvára dve dutiny, tzv. pravú a ľavú pleurálnu dutinu (cavum pleurale dextrum et
sinistrum). Je to úzka štrbina medzi parietálnou a viscerálnou pleurou vyplnená 10 aţ 15 ml riedkej
tekutiny. Väzivová, sagitálne postavená priehradka medzi obidvoma pleurálnymi dutinami sa nazýva
medzipľúcie (mediastinum).
P. parietalis je o niečo hrubšia ako p. visceralis. Vystiela celú pleurálnu dutinu ako pevne napätá
blana bez rias, niekedy však s drobnými tukovými subpleurálnymi pleurálnymi lalô-čikmi (plicae
adiposae pleurales). K stene hrudníka, resp. k fascia endothoracica sa p. pripev-ňuje vrstvičkou
riedkeho väziva; dá sa preto ľahko od steny hrudníka operačne odlučovať (pneumolýza). Na rebrách
a na prechode z nich na telá stavcov je značne hrubá (pars costo-vertebralis pleurae), na bránici
(pars diaphragmatica) je tenká, pevne fixovaná; pars medias-tinalis pleurae, ohraničujúca laterálne
mediastinum, sa ventrálne v miestach, kde kryje peri-kard, nazýva pars pericariaca pleurae;
kuţeľovité vyklenurie p. kraniálne do priestoru medzi krčné svaly sa označuje ako cupula pleurae.
Jednotlivé časti p. prechádzajú do seba v záhyboch, tzv. sínusoch, do kt. sa zasúvajú okraje pľúc
len pri najhlbšom vdychu a za niekt. patol. stavov; ide teda o rezervné, komplementárne záhyby. Na
prechode kostálnej p. do diafragmatickej je najväčší sinus phrenicocostalis pleurae (Gerhardtov
dolný komplementárny priestor), tvaru ostrého klinu, kt. pľúca nevypl-ňuje ani počas max. vdychu.
Sinus costomediastinalis, na prechode kostálnej p. do mediasti-nálnej vpredu, je taktieţ klinovitého
tvaru, počas vdychu vyplnený predným okrajom pľúc; jeho kaudálna časť vybieha medzi hrudníkovú
stenu hrudníka a perikard (recessus praecar-diacus). Vzadu prechádza kostálna p. oblúkovite do
mediastinálnej p.
Priestor zovretý diafragmatickou a mediastínovou p., sinus phrenicomediastinalis, je u člo-veka
skoro bezvýznamný. Vrchol p. (cupula pleurae) vyčnieva z apertura thoracis superior v podobe
klenby do viscerálneho krčného priestoru. Presahuje teda ventrálne o niekoľko cm I. rebro a
priemerne o 2 – 3 cm kľúčnu kosť; dorzálne dosahuje horizontálnu rovinu preloţenú krčkom I. rebra.
Premiera sa na klavikulu medzi obidva začiatky m. sternoicleidomastoideus a navonok od nich.
Cupula pleurae je fixovaná pevne k vnútotrnej ploche I. rebra a kraniálne zosilnená väzivom, kt. je
pokračovaním fascia endothoracica (tzv. Sibsonova fascia).
Do vrcholu p. zasahujú väzivové pruhy aj z okolia (lig. pleurovertebrale, lig. scalenopleurale, lig.
costopleurale).
Po vrchole p. v plytkej brázde prebieha laterálne smerujúca a. subclavia, pred ňou a o niečo
kaudálnejšie rovnomenná ţila, dorzálne a trocha kaudálnejšie posledný koreň nervovej ramennej
splete (Th1). Na dorzálnu plochu kupuly sa kladie ggl. stellare, dorzálnejšie a. ver-tebralis. Laterálne
a ventrálne kryjú kupulu p. mm. scaleni.
Skladba p. je rovnaká ako skladba peritonea, lebo je rovnakého pôvodu. Je to serózna blana
zloţená z jednej vrstvy plochých mezotelových buniek, podloţených tenkou väzivovou vrstvičkou. V

parietálnej p. prevaţujú kolagénové, v pulmonálnej p. elastické vlákna usporiadané do 3 sietí. Pod
vnútornou sieťou je hrubšia vrstvička subserózneho väziva so snopcami hladkého svalstva, kt.
vyţaruje do pľúcneho parenchýmu, tvorí ru interacinózne a interlobulárne septá a pozdĺţ bronchov a
ciev sa dostáva aţ k pľúcnemu hílu; tvorí jednu zo zloţiek elastického napínacieho systému pľúc.
Krvné cievy parietálnej p. sú vetvy ciev hrudnej bránice a mediastína (aa. intercostales, aa.
thoracicae int., aa. diaphragmaticae thoracicae, aa. mediastinales). Výţivu pulmonálnej p.
zabezpečujú pľúcne cievy (aa. bronchales).
Lymfatické cievy v subpleurálnom väzive sú početné, opradené spleťami krvných ciev.
V pulmonálnej p. súvisia s lymfatickými cievami pľúc, v parietálnej p. s lymfatickými cieva-mi
hrudníkovej steny, bránice a mediastína. Uľahčujú rýchle vstrebávanie výpotkov v pleurálnej dutine.
Nervy viscerálnej p. sú sympatikové a parasympatikové z plexus pulmonalis.V ich priebehu
a vetvení sú vsunuté početné gangliové bunky. S výnimkou malej oblasti pri híle pľúc je pulmonálna
p. necitlivá. Parietálna p. je naopak značne citlivá. Je inervovaná z niekoľkých zdrojov: pars costalis
a periférna časť pars diaphragmatica z nn. intercostales, centrálny oddiel pars diaphragmatica a
pars mediastinalis z n. phrenicus, cupula pleurae z plexus brachialis, n. phrenicus a ggl. cervicale
inferior. Mediastínová p. dostáva okrem vláken z n. phrenicus aj vlákna z nn. intercostales,
sympatika, n. vagus a plexus cardiacus.
Mediastinum (starší názov septum mediastinale), medzihrudie, medzihrudný priestor, je sagitálne
postavená väzivová priehradka, oddeľujúca obidve pleurálne dutiny a obsahujúca početné orgány.
Skladá sa z riedkeho tukového väziva, kt. kraniálne prechádza do riedkeho väziva, uloţeného medzi
krčnými svalmi a okolo krčných útrob, kaudálne spočíva na bránici. Dorzálne sa mediastinum
pripína na chrbticu a odtiaľ pokračuje ventrálne aţ k mostíku a čias-točne k rebrovým chrupavkám a
príslušným medzirebrovým priestorom. Kraiálne je široké, kaudálne sa rozširuje, lebo ho rozťahuje
veľké srdce. Laterálne ho ohraničuje mediastinálna p. Vcelku je poddajné a patol. pracesy (napr,.
výpotky) ho môţu zatlačiť na jednu al. druhú stranu. Frontálna rovina preloţená zhruba pľúcnym
hílom ho delí na ventrálnu časť (predné mediastínum) a dorzálnu časť (dorzálne mediastínum). V
prednom mediastíne je uloţený týmus, srdce a osrdcovník, začiatky veľkých ciev (v. cava sup.,
začiatok aorty a a. pulmonalis) a n. phrenicus. V zadom mediastíne je uloţený paţerák, obidva nn.
vagi, aorta thoracica, vv. thoracicae longitudinales, ductus thoracicus a nn. splanchnici.
Pri pokojnom dýchaní je v pleurálnej dutine negat. (subatmosferický) pleurálny tlak (ppL), počas
inspíria dosahuje – 0,8 kPa a v exspíriu – 0,33 kPa. P. t. udrţuje pľúca rozpäté, umoţňuje sledovať
objemové zmeny hrudníka, a tým pľúcnu ventiláciu.
pleuritída – [pleuritis] zápal pohrudnice. Primárna pleuritída (napr. vírusová) je mimoriadne
zriedkavá, sekundárne pleuritídy spravádzajú pneumónie, infarkt pľúc, mezotelióm, tbc, brušné
choroby (pankreatitída, subfrenický a paranefritický absces, nádory), kolagenózy (lupus
erythematosus systemicus, zriedkavejšie pri reumatické choroby), postinfarktový sy., lézie ductus
thoracicus (s chylotoraxom). Rozlišuje sa suchý zápal (pleuritis sicca) , pri kt.- nie je prítomná
v pohrudničnej dutine tekutina, a velhký zápal (pleuritis exsudativa) s tvorbou výpotku. P. sa
prejavuje horúčkou, kašľom a bolesťami na hrudníku, kt. sa zmierni pri utvorení výpotku. Veľký
výpotok môţe stláčať pľúca a vyvolať ich kolaps a obmedzenie dýchania s dýchavicou
(hydrothorax). P. prebieha často nepoznane.
pleuritis, itidis, f. – [pleura + -itis zápal] →pleuritída.
Pleuritis abacterialis – zápal pohrudnice nevyvolaný baktériami.
Pleuritis adhaesiva – adhezívna, zrastová pleuritída.

Pleuritis calcarea – vápnová pleuritída, ukladanie solí vápnika do väzivových zrastov po zápale,
,,pancierové“ pľúca.
Pleuritis calcificata – kalcifikovaná pleuritída, s ukladaním solí vápnika medzi pleurálne listy
Pleuritis callosa – kalózna peuritída, väzivové zhrubnutie pohrudnice.
Pleuritis carcinomatosa – exsudatívna pleuritída pri karcinóme, rozsev karcinómu v pleu-rálnej
dutine.
Pleuritis cartilaginea – chrupavčitá pleuritída, tvorba belavého chrupavčitého zhrubnutia na pleure.
Pleuritis diffusa – difúzny zápal celej pleury.
Pleuritis exsudativa – pleuritída s tvorbou zápalového výpotku. V závislosti od objemu výpotku sa
prejavuje dýchavicou, pocitom tlaku na hrudníku, bolesťami pleca na postihnutej strane, najmä pri
polohe na boku (dráţdenie n. phrenicus); prítomné bývajú subfebrilné teploty aţ febris continua,
neskôr s lytickým poklesom, zriedka je pacient afebrilný. Pri objeme výpotku > 300 ml moţno
jemnou perkusiou počuť poklepové pritlmenie. Tekutina sa v dôsledku rozdielnych tlakových
pomerov v hrudníku hromadí v zadných a bočných oblastiach., preto vzniká charakteristický tvar
poklepového stemnenia (Ellisova-Damoiseauo-va čiara, Garlandov trojuholník, GroccovRauchfussov-Korányiho trojuholník). Pri väčšom objeme výpotku sa zväčšuje postihnutá polovica
hrudníka, pri pravostrannom výpotku klesá pečeň, pri ľavostrannom zmenšenie al. vymiznutie
normálne prítomného bubienkového poklepu v Trau-beho priestore medzi ľavým okrajom pečene,
bránicou a slezinou. Postihnutá strana pri dýchaní zaostáva. Srdce a mediastinum je pretlačené
doľava (posun úderu srdcového hrotu). V oblasti výpotku je vymiznuté dýchanie a fremitus
pectoralis. Nad výpotkom je následkom stlačenia a relaxácie pľúc bronchiálne dýchanie. Zvýšená
býva náplň krčných ţíl a v dôsledku dráţdenia sympatika anizokória. Druh výpotku sa dá zistiť
pomocou pleurálnej punkcie. Výpotom býva často serózny, zelenkastoţltej farby, a mernou hustotou
1,014 – 1023; pri akút. forme bývajú v jeho sedimente hojné leukocyty, pri chron. forme (najmä tbc)
prevaţujú lymfocyty. Koncentrácia bielkovín je 2,5 – 7 %, pozit. býva Moritzova-Rivaltova skúška.
Vzorka výpotku sa odosiela na bakteriol. a cytol. vyšetrenia (dfdg. treba vylúčiť nádor). Pri
pankreatitíde býva vo výpotku zvýšená aktivita amylázy. Krvavý výpotok svedčí o moţnosti tbc al.
nádoru pľúc, resp. pleury. (p. carcinomatosa).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––Charakteristické nálezy v pleurálnom výpotku
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Choroba
Vzhľad Krv
Bunky
Baktérie
Poznámka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kardiálna insuficiencia číry
–
–
–
–
Pneumónia
číry
–
Neutrofily
(+)
–
Karcinóm
číry
++
Karcinómové
–
Biopsia/cytológia pozit. v 40 – 60 %
Tbc
číry
–
Lymfocyty
+
Biopsia/cytológia pozit. v 70 – 80 %
Úraz
–
++
Eozinofily
–
Empyém
skalený –
Neutrofily
–
Chylotorax
skalený –
–
–
↑ lipidy a cholesterol
Reumatické choroby číry
–
Lymfocyty
–
↓ glukóza a ↑ lipidy a LDH
Pankreatitída
číry
–
–
–
Reumatický faktor + ↑ amyláza
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pleuritis fibrinocaseosa – fibrinokazeózna pleuritída, pri masívnej tbc infekcii.
Pleuritis fibrinosa – p. sicca, fibrinózna, suchá pleuritída, často predchádza exsudatívnej forme.
Prejavuje sa spočiatku bolesťami v chrbte a na bočnej strane hrudníka, dráţdivým kašľom bez
expektorácie, povrchným zrýchleným dýchaním, zmenšením postihnutej polovice hrudníka a jej
zaostávaním pri dýchaní; telesná teplota nebýva zvýšená. Auskultačne moţno počuť (často len

krátkodobo) trecie šelesty vo forme jemného trenia al. neskôr ako vŕzganie snehu. Pri rtg vyšetrení
sa zisťuje obmedzená pohyblivosť a zvýšený stav bránice.
Pleuritis fibrinosopurulenta – fibrinózne hnisavá pleuritída.
Pleuritis fibrosa adhaesiva – fibrinózne zrastová pleuritída, pozápalové väzivové pohrudnicové
zrasty.
Pleuritis haemorrhagica – hemoragická pleuritída, exsudát s prímesou krvi (erytrocytov), pri tbc
a nádoroch.
Pleuritis inducta – indukovaná pleuritída, vzniknutá rozšírením infekcie z okolia.
Pleuritis interlobaris – medzilaloková pleuritída, zápal pohrudnice medzi dvoma pľúcnymi lalokmi s
bolesťami v pazuche, vo výške 4. medzirebria; pri väčších výpotkoch sa zisťuje poklepove
stemnenie na rozličných miestach, pobyčajne vo výške 4. -- 6. reba s oslabeným dýchaním.
Pleuritis mediastinalis – mediastínová pleuritída, v medzihrudnom priestore.
Pleuritis ossificans – osifikujúca pleuritída, s tvorbou metaplastickej kosti.
Pleuritis petrosa – petrózna pleuritída, zápal pohrudnice spojený s ukladaním solí vápnika do
väziovových zrastov.
Pleuritis purulenta – purulentná, hnisavá pleuritída.
Pleuritis putrida – putridná, hnilobná pleuritída.
Pleuritis sicca – suchá pleuritída, p. fibrinosa, bez výpotlku.
Pleuritis specifica – špecifická (tbc) pleuritída.
Pleuritis tuberculosa – tbc pleuritída, obyčajne sek., vzniknutá lymfogénnou cestou al. priamym
prestupom infekcie. Ide o formy tbc, kt. prebiehajú na pohrudnici bez výrazných a dokázateľných
zmien v pľúcach; →tuberkulóza.
pleuroclysis, is, f. – [pleuro- + g. klysis výplach] pleuroklýza, výplach hrudníkovej dutiny.
pleurodesis, is, f. – [pleuro- + g. désis spútanie] pleurodéza, th. zlepenie obidvoch pleurálnych listov
s cieľom obliterovať pleurálnu dutinu al. uzavrieť idiopatický pneumotorax.
pleurodynia, ae, f. – [pleur- + g. odyné bolesť] pleurodýnia, pichanie, bolesť na hrudi. Pleurodynia
epidemica – myositis epidemica, meningitis mylagica, bornholmská choroba, epidemická
pleurodýnia, myalgia, myozitída, myalgická meningitída, svalový reumatizmus hrudníka, infekčná
choroba vyvolaná vírusom →coxsackie.
pleurocholecystitis, itidis, f. – [pleuro- + l. cholecysta ţlčník + -itis zápal] súčasný zápal pleury a
ţlčníka.
pleurolysis, is, f. – [pleuro- + g. lysis uvoľnenie] pleurolýza, chir. uvoľnenie pohrudnicových zrastov.
pleuromediastinalis, e – [pleuro- + l. mediastinum medzihrudie] pleuromediastinálny, týkajúci sa
mediastinálnej pohrudnice.
pleuromutilín – syn. drozofilín B; 6-etenyldekahydro-5-hydroxy-4,6,9-tetrametyl-1-oxo-3a, 9-propano3aH-cyklopentacyklookten-8-ylester kys. hydroxyoctovej, C22H34O5, Mr
378,49; antibiotikum produkované bazidiomycétou Pleurotus mutilus (Fr.)
Sacc. a P. passeckerianus Pilat.
Pleuromutilín

Pleuronectidae – platesovité.
pleurooesophagealis, e – [pleuro- + g. oisophagos paţerák] pleuroezofágový, vzťahujúci sa na
pleuru a paţerák.
pleuroparietopexis, is, f. – [pleuro- + g. pariés stena + g. pexis upevnenie] pleuroparietope-xia, chir.
spevnenie viscerálnej a parietálnej pleury.
pleuropericardialis, e – [pleuro- + l. pericardium osrdcovník] pleuroperikardový, týkajúci sa
pohrudnice a osrdcovníka.
pleuroperitonaealis, e – [pleuro- + l. peritonaeum pobrušnica] pleuroperitoneový, týkajúci sa
pohrudnice a pobrušnice.
pleuroperitonaeum, i, n. – [pleuro- + l. peritonaeum pobrušnica] pohrudnica s pobrušnicou.
pleuropneumonia, ae, f. – [pleuro- + g. pneumón pľúca + -ia stav] pleuropnemónia, súčasný zápal
pohrudnice a pľúc.
pleuropneumoslerosis, is, f. – [pleuro- + g. pneuón pľúca + g. skleros tvrdý + -osis stav]
pleuropneumoskleróza, väzivové zhrubnutie pohrudnice so zmnoţením väziva v pľúcnom tkanive.
pleurorrhoea, ae, f. – [pleuro- + g. rhoiá od rhégnynai tok] pleurorea, pleurálny výpotok.
pleurosclerosis, is, f. – [pleuro- + g. skleros tvrdý] pleuroskleróza, väzivové zhrubnutie a stvrdnutie
pohrudnice po zápale.
pleuroscopia, ae, f. – [pleuro- + g. skopein pozorovať] pleuroskopia, vyšetrovanie pohrud-nicovej
dutiny zrakom pomocou osobitného prístroja.
pleurothotonus, i, m. – [g. pleurothen zo strany dopredu + g. tonos napätie] pleurototonus, prehnutie
tela na jednu stranu vyvolané kŕčom svalstva.
pleurotín – (2a,4a,5,6,8a,12b,12c,12d-(–)-2a,3,4,4a,5, 6,7,8a,12b,12c-dekahydro-6-metyl, , ,
2H-5,12d-etanofuro-[4 ,3 ,2 :4,10]antra[9,1-bc]oxepin-29,12-trión, C21H22O5,
Mr 354,41; antibiotikum produkované hubou Pleurotus griseus.
Pleurotín

pleustón – spoločenstvo organizmov vyčnievajúcich nad vodnú hladinu, napr. spoločenstvá vodných
rastlín (ţaburinky, lekná ap.), z morských organizmov tvoria p. niekt. rúrovníky, napr. Velella a
Physalia.
pleurotomia, ae, f. – [pleuro- + g. tomé rez] pleurtómia, preťatie pohrudnice.
pleurovisceralis, e – [pleuro- + l. viscera útroby] pleuroviscerálny, týkajúci sa pleury a útrob.
plevel okolíkatý – Holosteum umbellatum; →silenkovité.
plex/i- – prvá časť zloţneých slov z l. plexus spleť.
plexalgia, ae, f. – [plex- + g. algos bolesť] bolesti nervovej splete.
plexiformis, e – [plexi- + l. forma tvar, podoba] plexiformný, spleťovitý, podobný spleti.

plexisklo – syntetická, ľahko tvárna hmota, kt. sa pouţíva pri plastických operáciách mozgu.
plexitis, itids, f. – [plex- + -itis zápal] plexitída, zápal nervovej al. cievnej splete.
Plexitis brachialis – brachiálna plexitída, zápal nervovej ramennej splete.
plexus, us, m. – [l.] spleť.
Plexus analis – análna spleť.
Plexus annularis – spleť nervových vláken, kt. obkolesuje okraj rohovky.
Plexus aorticus abdominalis – autonómna nervová spleť pred brušnou aortou a po obidvoch jej
stranách; utvára sa z p. coeliacus a siaha po rozvetvenie aorty. Tvorí dva pruhy vláken, uloţené po
obidvoch stranách aorty a na ventrálnej stene aorty mnohonásobne medzi sebou spojené. Vydáva
vetvičky do steny aorty i v. cava inferior, priberá vlákna z najbliţších sympatikových ganglií (nn.
splanchnici lumbales) a do nich, skôr ako vstúpi do p. aorticus abdominalis, su v nej vsunuté, najmä
na pravej strane, malé ggl. splanchnica lumbalia. Kaudálne pokračuje do p. mesentericus inferior, kt.
sprevádza vetvy a. mesenterica inferior a dosahuje ku colon descendens, sigmoideum a rectum. Pri
začiatku splete bývajú väčšie zhluky gangliových buniek ale makroskopické ggl. mesentericum
inferior, aké sa pozoruje pri niekt. cicavcoch, nie je u človeka utvorené.
Pokračovaním p. aorticus abdominalis je p. hypogastricus superior je spleť, kt. zostupuje pred
bifurkáciou aorty a cez promunturium, a potom sa vidlicovito štiepi na dve ramená, kt. po stranách
obchádzajú rektum a idú šikmo dopredu k panvovým útrobám. Táto spleť sa podľa polohy nazýva p.
praelumbosacralis al. p. hypogastricus, príp. podľa štiepenia p. bifurcalis. Časť nad štiepením sa
nazýva p. hypogastricus superior (pars dorsalis p. hypogastrici), rozštiepená časť p. hypogastricus
inferior (pars ventralis p. hypogastrici). Vlákna kraniálnej časti spolu s vláknami. kt. prichádzajú
pozdĺţ a. rectalis (poslednej vetvy a. mesenterica inferior) tvoria nn. rectales craniales.
Kaudálna časť p. praelumbosacralis (p. hypogastrici) preberá sakrálne (parasympatikové) vlákna a
spolu s nimi tvorí p. pelvicus, z kt. idú splete k rektu (nn. rectales inferiores), močovému mechúru (p.
vesiacalis), prostate, u ţeny k maternici a pošve (p. uterovaginalis). Z konečnej časti p. aorticus
abdominalis a priľahlej časti truncus sympathicus sa konštituuje p. iliacus, kt. pokračuje pozdĺţ a.
iliaca a ďalej ako p. femoralis, p. popliteus a periartériové splete na tepnách dolnej končatiny.
Plexus aorticus thoracalis – autotómna nervová spleť okolo hrudnej aorty, s vláknami z prvých 5
hrudných ganglií a n. splanchnicus. Obsahuje aj aferentné vágové vlákna. Pokračuje dole do p.
coaelicus a p. aorticus abdominalis..
Plexus Auerbachi – p. myentericus.
Plexus autonomici – p. viscerales, splete autonómnych nervov, najmä pred chrbticou, pozdĺţ
vetiev aorty.
Plexus basilaris – p. basialis, ţilová spleť pod dura mater na corpus ossis occipitalis, na clivus.
Spája obidva sinus cavernosi a sinus petrosi interiores; pri foramen occipitale magnum súvisí so
sinus marginales a nimi s p. venosis vertebrales interni.
Plexus Batsoni – p. vertebralis.
Plexus bifurcalis – pokračovanie p. aorticus abdominalis.
Plexus brachialis – ramenná spleť, odkiaľ je inervovaná väčšina pletenca a vlastná voľná
končatina. Tvoria ju predné vetvy z C V aţ C VIII, dostáva aj tenkú spojku z r. ventralis n. cervicalis
IV. a hrubšiu časť r. ventralis n. thoracici I. Piaty a šiesty cervikálny nerv, ako aj ôsmy cervikálny a
prvý hrudný sa spájajú, siedmy cervikálny ostáva samostatný. Tým vznikajú 3 prim. zväzky: C V + C

VI (+ slabá spojka z C IV), C VII a C VIII + Th I. Všetky zväzky vystupujú štrbinou medzi m. scalenus
anterior a medius (fissura scalenorum) a konvergujú šikmo dole a laterálne za klavikulu.
Celá spleť je značne pretiahnutá do dĺţky, pretoţe ide od krčnej chrbtice do pazuchovej jamky a
siaha po hlavicu humeru. Prebieha pod klavikulou, kt. ju priečne kriţuje, a tým rozdeľuje na pars
supraclavicularis a pars infraclavicularis.
• Pars supraclavicularis – je uloţená nad klavikulou a a. subclavia, je prekríţená dolným bruškom m.
omohyoideus a vydáva pomerne tenké nervy: 1. rr. musculares – pre mm. scaleni a m. longus colli;
2. →nervus dorsalis scapulae (C5, C6); 3. →nervus thoracicus longus (C5, niekedy aj C6); 4.
→nervus suprascapularis (C4–6) – ; 5. →nervi subscapulares (C5–7); 6. →nervus thoracodorsalis
(C6–8); 7. →nervi thoracales anteriores (thoraccici ventrales) (C5–Th1); 8. →nervus subclavius (C9,
C6).
• Pars infraclavicularis – prim. 3 zväzky ramennej splete, kt. sa dostávajú do infraklavikulár-neho
priestoru, sa tu ďalej delia, a to kaţdý zväzok na 2 vetvy, prednú a zadnú; tieto vetvy sa znova
navzájom spájajú a tvoria nové 3 sek. zväzky. Sú uloţené pod m. pectoralis minor, konvergujú do
axily a obomykajú a. axillaris. Podľa polohy jednotlivých zväzkov vzhľadom na a. axillaris sa
rozoznáva: 1. fasciculus radialis (lateralis, C5–7, vzniká z neho n. musculocutaneus a r. medialis n.
mediani); 2. fasciculus ulnaris (medialis, C8–Th1, vzniká z nebo r. ulnaris n. mediani, n. ulnaris a n.
cutaneus brachii); 3. fascilucus dorsalis (C5–Th1, vzniká z neho n. radialis a n. axillaris).
Bolesti plexus brachialis vyvolávajú:
• nádory plexus brachialis – ide o progredujúce pálčivé bolesti s parestéziami a senzorickými
a motorickými poruchami v inervačnej oblasti vetiev plexus brachialis následkom nádoru. Špecifické
nádory periférnych nervov sú veľmi zriedkavé. Vyskytujú sa u mladších osôb bez rozdielu pohlavia.
Častejšia je →Recklinghausenova choroba. Bolesti bývajú stále, nezávisia od pohybov, postupne sa
zhoršujú, pociťujú sa ako intenzívne pálenie s parestéziami v inervačnej oblasti, atrofiou príšlušných
svalov a senzorickými poruchami. Často bývajú refraktérne aj na narkotické analgetiká.
Objektívne sa zisťujú príznaky základného ochorenia. Sú to poruchy reflexov, citlivosti a svalovej sily
v inervačnej oblasti príslušnej časti splete. Niekedy sa nájde hmatateľný tumor napr. v
supraklavikulárnom priestore. Nádor sa presvedčivo dokáţe pomocou rtg. al. CT. Elektromyografické vyšetrenie môţe potvrdiť lokalizáciu lézie.
Dfdg.: 1. benígne nádory (schwannóm, neurofibróm); 2. malígne nádory (malígny schwannóm,
fibrosarkóm, metastatické nádory al. priama invázia z iných miest, neuroblastóm, ganglioneuróm –
sek. nádor periférnych nervov vznikajúci pri lymfómoch, leukémii, myelóme, nádory prsníka, pľúc a
štítnej ţľazy; 3. anomálie prvého hrudného rebra al. prítomnosť krčného rebra.
• Chemické dráţdenie plexus brachialis – ide o bolesti v inervačnej oblasti p. b. al. jeho vetiev,
spojené so senzorickými a motorickými poruchami následkom miestnej injekcie chem. dráţdivých
látok. s následným intraneurónovým a extraneurónovým jazvením a loţiskovou demyelinizáciou.
Aplikácia toxickej látky do oblasti pleca je zriedkavá. Bolesť sa začína obyčajne okamţite po inj. a
pretrváva. Ide o pálčivú povrchovú bolesť, kt. neovplyvňuje aktivita, niekedy sa dostavuje v
záchvatoch a pretrváva aj po úprave neurol. porúch. Nemusia ju sprevádzať parestézie a poruchy
citlivosti. Časový priebeh, charakter ani intenzita bolesti nezávisí od druhu vyvolávajúcej látky.
Bolesť je lokalizovaná v predlaktí a ruke a nezávisí od toho, kt. koreň je postihnutý. Býva stála,
pálčivá, zvieravá, krutá, niekedy sú prítomné záchvaty krátkych, agonizujúcich, neznesiteľných
bolestí, opisovaných ako silný vpich ihlou al. elekt. rana trvajúca niekoľko s. Bolesti sa zhoršujú v
chladnom al. horúcom počasí, po emočných stresoch, interkurentných ochoreniach. Zmierňujú sa
pri odvedení pozornosti, napr. pri práci, zhoršujú sa pri nečinnosti, keď sa pacient zaoberá viac sám

sebou. Často sa pacient chytá za anestezované al. paralyzované rameno, stláča si ho al. udiera do
pleca, aby si uľavil. Analgetiká sú obyčajne neúčinné, alkohol zmierňuje bolesti pp. svojím
relaxačným pôsobením a zlepšením spánku. Niekt. pacienti siahajú za drogami.
Objektívne sa zisťuje paralýza a anestézia v oblasti vytrhnutého koreňa C 5–Th1, paralyzova-né a
necitlivé pleco. Pacienti sa často domáhajú amputácie, tá však centrálne podmienenú bolesť
neodstráni. Je tu dokonca riziko vzniku prídavnej fantómovej bolesti.
Plexus cardiacus – vegetatívna nervová spleť s vláknami sympatika a vágu nn. et rr. cardiaci na
srdcovej báze, okolo oblúka aorty a pri odstupe truncus pulmonalis, ako aj okolo koronárnych ciev a
medzi aortou a bifurkáciou trachey. Sú v nej uloţené početné drobné glangliové bunky. Rozoznáva
sa p. cardiacus profundus (uloţený medzi aortou a tracheou) a p. cardiacus superficialis
(rozprestiera sa medzi aortou a začiatkom a. pulmonalis). Do p. cardiacus superficialis je vloţené
malé ganglion cardiacum Wrisbergi pri konkávnej strane aortového oblúka. Obidve srdcové splete
pokračujú po stenách srdca aj do myokardu a ešte tu sú do nich vloţené drobné gangliové bunky.
Hojné sú najmä gangliové bunky na dorzálnej strane obidvoch predsiení. Predsiene dostávajú
sympatikové i parasympatikové vlákna, kým komory sú inervované skoro výhradne sympatikovými
vláknami a dráţdenie n. vagus prenáša na komory a AV-zväzok. Bohatá nervová sieť je v sulcus
coronarius cordis.
Plexus caroticus communis – autonómna nervová spleť okolo a. carotis communis.
Plexus caroticus externus – autonómna nervová spleť okolo a. carotis externa.
Plexus caroticus internus – spleť v canalis caroticus, z kt. vznikajú vetvy pre vnútorné ucho, rr.
caroticotympanici a n. petrosus profundus; zásobuje sympatikovými vláknami aj oko.
Plexus cavernosi concharum – ţilové splete, najmä v oblasti dolnej nosovej mušle a zadných
častí nosovej dutiny.
Plexus cavernosus clitoridis – p. corporis cavernosi clitoridis.
Plexus cavernosus penis – p. corporis cavernosis penis.
Plexus cervicalis – nervová spleť uloţená na m. scalenus medius a m. levator scapulae pod fascia
praevertebralis; vzniká spojením nervových vláken C I–IV. Spojky medzi jednotlivými nervami sú
oblúčkovité ansae cervicales I. – III. Z pletene vychádzajú senzitívne a motorické vetvy pre svalstvo,
koţu krku a bránicu (334.22). Senzitívne vetvy sú značne hrubé, zatáčajú sa okolo zadného okraja
m. sternocleidomastoideus do podkoţia a tu sa vejárovito rozbiehajú. Patria sem: 1. n. occitipalis
minor; 2. n. occipitalis magnus; 3. n. cutaneus colli; 4. n. supraclavicu-lares (→periférny nervový
systém). Svalové vetvy zahrňujú dlhý n. phrenicus (→periférny nervový systém) a kratšie rr.
musculares. Rr. musculares sa oddeľujú zo všetkých nervov p. c. pre mm. intercostotransversarii
anteriores, ďalej z CI a CII pre m. rectus capitis anterior a lateralis. Z CII a CIII idú vetvy k m.
sternocleidomastoideus (hlavná inervácia z n. accessorius), z CIII a CIV nerv pre m. trapezius
(inervovaný najmä z n. accessorius), ďalej pre m. levator scapulase (ten je diploneurálny, je
inervovaný ešte z n. posterior scapulae) a nekonštantné vetvičky pre m. scalenus medius.
Plexus coccygeus – nervová spleť, kt. vzniká z častí segmentu S4, zo segmentu S5 a z n.
coccygeus. Tvorí ho kríţovokostrčová slučka, ansa sacrococygea, kt. preberá ojedinelé vlákna z S 4,
príp. S3. Sú to len tenké nervové vetvičky, kt. tvoria slabú spleť uloţenú na m. coccy-geus. Zo splete
vychádzajú tenké nn. anococcygei, kt. prebiehajú okolo lig. sacrotuberale ku koţi medzi análnym
otvorom a kostrčom. Okrem toho ide niekoľko vetviečiek k m. levator ani a m. coccygeus. Inervuje
koţu nad kostrčom. Pri zlomenine kostrča je následkom kompre-sie týchto nervov sprevádzaná
defekácia úpornými bolesťami.

Plexus coeliacus – prevertebrálna sympatiková nervová spleť, kt. súvisí s okolitými spleťami, leţí
pred začiatkom brušnej aorty, okolo odstupu a. coeliaca a a. mesenterica superior. a laterálne sa
rozprestiera aţ k nadobličkám. Kaudálne pokračuje v p. aorticus abdominalis. P. coeliacus obsahuje
veľmi početné zhluky gangliových buniek. Dostáva vlákna: a) z nn. splanchnici (thoracici); b) z
prvých 2 bedrových sympatikových ganglií; c) tenké rr. abdominales z n. phrenicus dexter; d)
parasymaptikové vlákna z nn. vagi, najmä n. vagus dexter.
P. coeliacus moţno rozčleniť na niekoľko väčších zhlukov gangliových buniek: 1. Ggl. coeliacum
dextrum et sinistrum, hlavné zhluky, často polmesiacovitého tvaru, s konvexitou privrátenou
laterálne k nadobličkám (odtiaľ názov ggl. semilunaria). Niekedy ganglá obidvoch strán splývajú a
obomykajú a. coeliaca. 2. Nepárové ggl. mesentericum superius, tesne pod výstupom
rovnmomennej tepny al. na jej pravom boku. K tomuto gangliu smeruje obyčajne n. splanchnicus
minor. 3. Nekonštantné nepárové ggl. phrenicum v blízkosi kraniálneho konca pravej nadobličky.
Všetky tieto ganglá môţu byť zastúpené len spleťami. Z p. coeliacus vystupujú tieto sek. splete: a)
párové – p. phrenicus, suprarenalis, renalis a spermaticus; b) nepárové – p. gastricus, hepaticus,
lienalis, mesentericus superior.
Plexus coronarius – bohatá nervová sieť v sulcus coronarius. Rozoznáva sa slabší p. c. dexter
a silnejší p. c. sinister. Z tejto splete idú vlákna do myokardu, ako aj do stien koronárnych tepien. Na
koronárnych tepnách podmieňujú vágové vlákna konstrikciu, kým sympatikové vlákna dilatáciu.
Plexus corporis cavernosi clitoridis – pokračovanie p. pelvicus, prebieha pozdĺţ močovej rúry.
Prevládajú v ňom parasympatikové vlákna.
Plexus corporis cavernosis penis – pokračovanie p. pelvicus, prebieha pozdĺţ močovej rúry.
Prevládajú v ňom parasympatikové vlákna. Rozoznáva sa nn. corporis cavernosi penis minores pre
koreň penisu a n. corporis cavernosi penis pre corpus penis.
Plexus cruralis – p. femoralis.
Plexus Cruveilhieri – p. cervicalis posterior.
Plexus cysticus – nervová spleť blízko ţlčníka, inervuje a. cystica.
Plexus deferentialis – autonómna nervová spleť pozdĺţ ductus deferens, súčasť p. hypogastricus
inferior.
Plexus dentalis inferior – nervová spleť v canalis mandibulae z n. alveolaris inferior, nachádza sa
v okolí koreňov dolných zubov.
Plexus dentalis mandibularis – nervová spleť v canalis mandibulae z vetiev n. mandibularis.
Vychádzajú z nej rr. gingivales pre sliznicu ďasien a rr. dentales pre zuby sánky.
Plexus dentalis superior – spleť uloţená v kosti nad zubnými koreňmi, tvorená rr. alveolares superiores.
Plexus entericus – súborný názov pre autonómne nervové splete v stene GIT.
Plexus Exneri – syn. p. molecularis, povrchové tangenciálne prebiehajúce vlákna v molekulárnej
vrstve mozgovej kôry.
Plexus femoralis – pokračovanie p. iliaci na a. femoralis.
Plexus gastricus – nepárová nervová spleť, kt. vystupuje →plexus coeliacus, je uloţená pozdĺţ aa.
gastricae na malej kurvatúre ţalúdka. Predný a zadný úsek tvorí n. vagus, ľavý úsek prebieha v
pokračovaní p. coeliacus pozdĺţ a. gastrica sinistra.
Plexus Halleri – splete väčších krvných ciev v podsliznicovom väzive GIT.

Plexus hepaticus – nepárová nervová spleť, kt. vystupuje z p. coeliacus, je uloţená pozdĺţ vetiev
a. hepatica a ţlčových ciest. Z nej odbočuje pozdĺţ a. gastroepiploica dextra k veľkej kurvatúre p.
gastricus inferior a pozdĺţ a. pancreaticoduodenalis superior vetvičky k dvanástniku a hlave
pankreasu.
Plexus Hovii – [Hovius, Jacobus, *1675, hol. oftalmológ] ţilová spleť v ciliárnej oblasti spojená so
sinus venosus sclerae.
Plexus hypogastricus inferior – p. pelvicus, autonómna nervová spleť zo sympatikových
a parasympatikových vláklen, uloţená po obidvoch stranách rekta a pred ním.
Plexus hypogastricus superior – p. praesacralis, p. praelumbosacralis, spojenie medzi p. aorticus
abdominalis a p. hypogastricus inferior (p. pelvicus) uloţené v tvare splete najmä pred telom 5.
bedrového stavca; dostáva vlákna z ganglií bedrového sympatika. Spojenie s p. hypogastricus
inferior tvoria n. hypogastricus dexter et sinister, vetvy k panvovým orgánom.
Plexus chorioideus – ţilová spleť v mozgových komorách.
Plexus chorioideus ventriculi lateralis – girlanda cievnatých klkov, vchlípená vo fissura
chorioidea do postrannej komory. Siaha od foramen interventriculare do temporálneho rohu komory.
Plexus chorioideus ventriculi quarti – párový, girlandovitý val cievnatých klokov povlečený
ependýmom, kt. siaha aţ do obidoch laterálnych apertúr IV. mozgovej komry.
Plexus chorioidei ventriculi tertii – párový val silne cievnatých klokov, kt. visí z tenkého stropu III.
mozgovej komory; pokračuje dopredu a navonok cez foramen interventriculare do p. chorioideus
ventriculi lateralis.
Plexus iliaci – pokračovanie p. aorticus abdominalis na obidve aa. iliacae communes a ich vetvy.
Plexus intermesentericus – nervová spleť medzi p. mesentericus superior a p. mesentericus
inferior.
Plexus intraparotideus – spleť n. facialis medzi dvoma vrstvami priušnice, v štrbine spredu
preparačne prístupnej.
Plexus ischiadicus – tvoria silné nervové povrazce, a to ventrálne vetvy 5. lumbálneho nervu
a prvé 3 sakrálne nervy, pričom vetva 1. sakrálneho nervu (S 1) je z nich najhrubšia a najhrubšia
ventrálna vetva spinálnych nervov vôbec. Okrem toho priberá spojku z L 4. Nervové povrazce
konvergujú smerom k foramen ischiadicus majus, takţe spleť má vcelku obrys trojuholníka
leţiaceho v malej panve pred m. piriformis. Zo splete vychádzajú tieto nervy: 1. rr. musculares
(tenké svalové vetvičky pre svaly: m. piriformis, m. obturator internus, mm. genelli spinalis et
tuberalis a m. quadratus femorius); 2. →nervus glutaeus cranialis (L4–S1); 3. →nervus glutaeus
caudalis (L5–S1); 4. →nervus cutaneus femoris dorsalis (S1–S3); 5. →nervus ischiadicus (L4–S3).
Plexus Leberi – p. Hovii.
Plexus lienalis – p. splenicus, nepárová nervová spleť, kt. vystupuje z p. coeliacus, dostáva vlákna
z ľavého ggl. coeliacum a priberá vágové vlákna; rozprestiera sa pozdĺţ a. lienalis a jej vetvách k
pankreasu, veľkej kurvatúre ţalúdka a slezine.
Plexus lumbalis – syn. p. lumbaris, bedrová nervová spleť tvorená rr. anteriores L 1–4; nervy z nej
prebiehajú v brušnej stene a po prednej srane dolnej končatiny. Má najmä vlákna z L 1–3 a priberá
spojky od Th12 a L4. Je pretiahnutá do dĺţky a pokrýva ju povrchová časť m. psoas major. Z p.
lumbalis vznikajú tieto nervy: 1. rr. musculares (krátke svalové vetvičky určené pre svaly zadnej
brušnej steny (m. psoas major, m. psoas minor a m. quadratus lumborum; 2. →nervus
iliohypogastricus (Th12–L1); 3. →nervus ilioinguinalis (L1); 4. →nervus genitofemoralis (L1–2); 5.

→nervus cutaneus femoris lateralis (fibularis), L2–3); 6. →nervus femoralis [L(1)–4]; 7. →nervus
obturatorius (L2–4).
Plexus lumbosacralis – súborný názov pre p. lumbalis a p. sacralis, prepojené prednými vláknami
z L4; spojené splete inervujú dolnú končatinu.
Plexus lymphaceus praevertebralis – spleť malých lymfatických uzlín uloţená pred chrbticou, kt.
dostávajú lymfatické cievy zo zadného mediastína.
Plexus lymphaticus – sieť lymfatických ciev, leţí hlbšie ako rete lymphocapillare; v koţi sa
nachádza v škáre a bezprostredne po ňou.
Plexus lymphaticus axillaris – spojenie, sčasti sieťovité, 20 – 30 lymfatických uzlín axily pomocou
ich lymfatických ciev.
Plexus maxillaris externus – nervová spleť, kt. sprevádza a. facialis.
Plexus Meissneri – p. submucosus.
Plexus meningealis – nervová spleť, kt. sprevádza a. meningealis.
Plexus mesentericus inferior – pokračovanie p. aorticus abdominalis pozdĺţ a. mesenterica
inferior a jej vetiev, obsahuje súbor gangliových buniek (ggl. mesentericum inferius).
Plexus mesentericus superior – autonómna nepárová nervová spleť vystupujúca z p. coeliacus,
kt. obsahuje aj parasympatikové vlákna z n. vagus, tvorí siete okolo vetiev rovnomennej tepny;
ihneď na začiatku býva utvorené malé hviezdicovité ggl. mesentericum superius. Vlákna z p.
mesentericus superior inervujú črevné odstavce zásobené rovnomennou tepnou, t. j. jejúnolieum a
hrubé črevo aţ asi do polovice colon transversum. V črevnej stene nadväzuje na túto spleť v
svalovine p. myentericus Auerbachi (určený pre svalovinu) a v podsliznicovom väzive črieva p.
submucosus Meissneri (určený pre cievy, sliznicové ţľazy a muscularis mucosae).
Plexus molecularis – p. Exneri.
Plexus myentericus Auerbachi – autonómna nervová spleť s mnoţstvom gangliových buniek
medzi pozdĺţnou a cirkulárnou svalovinou GIT; reguluje peristaltiku čriev; →plexus mesentericus
superior.
Plexus nasopalatinus – nervová spleť blízko foramen incisivum.
Plexus nervorum spinalium – splete miechových nervov.
Plexus occipitalis – nervová spleť, kt. sprevádza a. occipitalis.
Plexus oesophagealis (n. vagi) – p. osesophageus, vegetatívna spleť paţeráka z obidvoch nn.
vagi; kraniálne sa zúčastňuje aj ľavý n. laryngeus recurrens.
Plexus ophthalmicus – nervová spleť, kt. sprevádza a. ophthalmica.
Plexus ovaricus – autonómna párová nervová spleť, kt. vystupuje z p. coeliacus, zbiera sa z vláken
p. renalis, p. mesentericus superior a p. aorticus abdominalis. Sprevádza a. ovarica a s ňou
dosahuje pohlavné ţľazy. Priberá v plica uteri vlákna z p. uterovaginalis. Obsahuje aj vágové
vlákna.
Plexus pampiniformis – ţilová spleť semenného povrazca, okolo ductus deferens.
Plexus pancreaticus – je pokračovanie p. coeliacus pozdĺţ ciev pankreasu.
Plexus Panizzae – dve splete lymfatických ciuev vo fossa lateralis freni praeputii.
Plexus parotideus – spleť nervových vláken n. facialis v priušnici, kt. delí ţľazu na povrchový
a hlboký lalok, kt. kraniálne a dorzálne súvisia.

Plexus patellaris – spleť nervových vláken na prednej strane kolena, kt. tvoria spojenia medzi
vetvami nn. sapheni a nn. fenorales cutanei.
Plexus pelvicus – p. hypogastricus inferior, konštituuje sa najmä z kaudálnej časti p. praelumbosacralis (p. hypogastricus). Priberá početné vlákna zo sakrálnych koreňov (S 2, S4) a p.
pudendalis. Preparačne v ňom nemoţno rozlíšiť sympatikové a parasympatikové vlákna.
Sympatikové vlákna podmieňujú vazokonstrikciu, kontrakciu hladkého svalstva m. sphincter
vesicae, prostaty a glandula vesiculosa, ako aj kontrakciu m. sphincter ani internus. Parasympatikové vlákna sú zodpovedné za vazodilatáciu, najmä ku kavernóznym telesám (tzv. nn.
erigentes); ďalej inervujú m. detrusor urinae a zniţujú tonus m. sphincter ani internus.
P. pelvicus je uloţený na bočnej strane panvových útrob a niekt. útvary (ureter, a. uterina) ním
prechádzajú. Z p. pelvicus pokračujú p. k jednodlivým panvových orgánom: 1. plexus rectalis inferior
– kraniálne má spojky s p. rectalis superior, 2. plexus vesicalis – vetví sa k stenám močového
mechúra a koncovým častiach močovodov, 3. plexus glandularum vesiculosarum et 4. plexus
prostaticus; 5. plexus deferentialis – pokračuje aţ do epididymis; 6a. plexus corporis cavernosi penis
(clitoridis) – pokračuje pozdĺţ močovej rúry; prevládajú v ňom parasympatikové vlákna. Rozoznávajú
sa v ňom nn. corporis cavernosi penis (clitoridis) minores pre koreň penisu a n. corporis cavernosi
penis (clitoridis) pre corpus penis. U ţeny je utvorený 6b. p. uterovaginalis s početnými
mikroskopickými gangliami (pri niekt. cicavcoch je makroskopické Frankehäuserovo ganglión);
skladá sa zo sympatikových, ako aj parasympatikových vláken.
Plexus periarteriales – sieť autonómnych a senzorických nervových vláken v adventícii tepny,
niekt. z nich sledujú priebeh tepny a inervujú iné štruktúry, iné inervujú stenu tepny samej.
Plexus pericornealis – anastomozujúce vetvy aa. conjunctivales anteriores, usporiadané okolo
rohovky v povrchovej spojovkovej a hlbokej episklerálnej vrstve.
Plexus perivesicalis (lymphaceus) – spleť lymfatických ciev v stene močového mechúra, z kt.
vychádzajú lymfatické cievy prebiehajúce pozdĺţ ţíl a ústia z prednej časti do uzlín pozdĺţ a. iliaca
externa, z dorzálnej časti do uzlín pozdĺţ a. iliaca interna, z oblasti hrdla do uzlín na promunturium
pod bifurkáciou aorty. Do priebehu sú zaradené predsunuté uzliny pred mechúrom a po jeho
stranách.
Plexus pharyngeales – p. pharyngei (n. vagi), spleť pod stredným zvieračom hltana, do kt. vstupujú
vetvy z n. glossopharyngeus, n. vagus a krčného sympatika.
Plexus pharyngealis v. jugularis internae – ţilová spleť na svalstve hltana.
Plexus phrenicus – párová nervová spleť, kt. vystupuje z p. coeliacus, je uloţená pozdĺţ aa.
phrenicae abdominales, spojených s rr. abdomiales n. phrenici. K pravostrannej spleti sa zvrchu
pripája ggl. phrenicum.
Plexus poplitealis – pokračovanie p. aorticus abdominalis.
Plexus praelumbosacralis – pokračovanie p. aorticus abdominalis, kt. zostupuje pred bifur-káciou
aorty cez promunturium, a potom sa vidlicovito štiepi na 2 ramená, po stranách obchádzajúcich
rektum, potom idú šikmo vpred k panvovým útrobám. Podľa polohy sa nazýva p. praelumbosacralis
al. p. hypogastricus, príp. podľa štiepenia p. bifurcalis. Časť nad štiepením sa nazýva aj p.
hypogastricus superior (cranialis), syn. pars dorsalis p. hypogas trici; rozštiepená časť sa nazýva aj
p. hypogastricus inferior (caudalis), syn. pars ventralis p. hypogastrici.
Plexus praesacralis – p. venosus sacralis.
Plexus praevertebrales – autonómne nervové splete uloţené v hrudníku, brušnej dutine a panve
pred chrbticou. Pozostáva z viscerálnych aferentných vláken, pregangliových parasympatikových

vláken, pregangliových a postgangliových sympatikových gangliových buniek a vychádzajú z neho
postgangliové vlákna. Hlavné splete sú p. cardiacus, p. pulmonalis, p. oesophagealis, p. coeliacus,
p. mesentericus a p. hypogastricus. Všetky úzko súvisia s aortou; splete uloţené v brušnej dutine a
panve zásobujú susedné útroby zloţkami, kt. sprevádzajú vetvy aorty a nazývajú sa podľa týchto
vetiev, niekedy podľa orgánu, kt. zásobujú.
Plexus prostaticus – autonómna nervová spleť prevaţne na zadnej a spodnej ploche prostaty;
siaha aţ k pars membranaceae urethrae; k toporivým telesám penisu z nej vychádzajú nn.
cavernosi penis, resp. nn. cavernosi clitoridis.
Plexus pterygoideus – syn. p. venosus pterygoideus, ţilová spleť zodpovedá 2. a 3. časti a.
maxillaris, leţí na laterálnej strane m. pterygoideus medialis a na obidvoch stranách m. pterygoideus
lateralis; vlieva sa do v. facialis.
Plexus pudendalis (nervosus) – tvorí 2. – 5. ansa sacralis (S1–S4, príp. S5). Najhrubším kmeňom je
S3. Spleť obsahuje sympatikové vlákna (rr. communicantes) a parasympatikové, kt. utvárajú nn.
pelvici. Spleť je uloţená kaudálne od p. ischiadicus na dolnom okraji m. piriformis a vychádzajú z
neho tieto vetvy: 1. rr. musculares (na vnútornej strane lig. sacrospinale pre m. levator ani a m.
coccygeus); 2. →nervus pudendalis; 3. rr. viscerales (obsahujú prevaţne senzitívne, ako aj
vegetatívne vlákna.
Plexus pudendalis (venosus) Santorini – ţilová spleť uloţená v riedkom väzive za symfýzou
a pred močovým mechúrom. Prijíma r. dorsalis penis (clitoridis) subfascialis, kt. prichádza pod
symfýzou štrbinou medzi lig. arcuatum pubis a lig. praeurethrale. Spleť súvisí laterálne s p.
vesicalis, s kt. tvorí tzv. p. vesicopudendalis. U muţov súvisí vezikopudendálna spleť s p.
vesicoprostaticus, u ţien s p. vesicovaginales, kt. ústia do v. iliaca interna. Odtok zo splete sa deje
niekoľkými ţilami do v. iliaca interna. Okrem toho sú spojky aj do v. iliaca externa a u ţeny do p.
uterovaginalis.
Plexus pulmonalis – autonómna nervová spleť tvorená sympatikovými a vágovými vláknami, pred
pľúcnym hílom a za ním pre bronchy, cievy a popľúcnicu. Cez strednú čiaru má spojenie s
druhostranným p. pulmonalis, ako aj s p. cardiacus. Do zadných častí p. pulmonalis idú rr.
pulmonales, vetvy z 3. a 4. ganglia hrudného sympatika.
Plexus Ratchkowi – jemná spleť nervových vláken pod odontoblastami v zubnej papile počas
tvorby dentínu.
Plexus rectalis inferior – autonómna nervová spleť, kt. prichádza k rektu po obidvoch stranách
pozdĺţ zodpovedajúcich vetiev a. iliaca interna.
Plexus rectalis medius – pokračovanie p. hypogastricus inferior na stenu rekta.
Plexus rectalis superior – pokračovanie p. mesentericus inferior pozdĺţ a. rectalis superior na
rektum; obsahuje aj parasympatikové vlákna z p. hypogastricus inferior.
Plexus renalis – párová nervová spleť, kt. vystupuje z p. coeliacus, začína sa z p. coeliacus, ako aj
p. aorticus abdominalis a dostáva aj priame vlákna z n. splanchnicus minor a n. splanchnicus imus;
obsahuje aj vágové vlákna. Do splete sú vloţené zhluky gangliových buniek, z kt. najväčší býva tzv.
ggl. renalioaorticum, pri začiatku a. renalis. Vlákna, kt. vystupujú zo splete idú do obličiek, k
obličkovej panvičke a k začiatku močovodu.
Plexus sacralis – kríţová spleť, obsahuje vlákna z L5–S3, sčasti aj z L4 a S4. Leţí vpredu na m.
piriformis, pod jeho fasciou. Nervy zo splete idú na zadnú stranu stehna, inervujú aj predkolenie a
nohu. P. sacralis pozostáva z troch spletí: 1. →plexus ischiadicus (L4–S3); 2. →plexuas pudendalis
(S1–S4); 3. →plexus coccygeus (S4–Co).

Plexus Santorini – p. pudendalis.
Plexus Sappeyi – p. subareolaris.
Plexus solaris – starší názov ggl. coeliacum; →pleux coeliacus.
Plexus spermaticus – párová nervová spleť, kt. vystupuje z p. coeliacus, zbiera sa z vláken p.
renalis, p. mesentericus superior a p. aorticus abdominalis. Sprevádza a. spermatica a s ňou
dosahuje pohlavné ţľazy. Priberá pri anulus inguinalis abdominalis ešte parasympatikové vlákna, kt.
prichádzajú spleťami pozdĺţ ductus deferens.
Plexus splenicus – p. lienalis.
Plexus Stenseni – ţilová sieť okolo ductus parotideus.
Plexus subareolaris Sappeyi – lymfatická spleť uloţená pod areola mammae.
Plexus subclavius – autonómna nervová spleť pozdĺţ a. subclavia.
Plexus submucosus Meissneri – autonómna nervová spleť s mnoţstvom gangliových buniek
v tela submucosa čreva; reguluje napätie lamina muscularis mucosae a klkov; →plexus
mesentericus superior.
Plexus suboccipitalis – dorzálny p. venosus vertebralis externus nad oblúkom atlasu.
Plexus subserosus – jemná vegetatívna nervová spleť uloţená tesne pod serózou GIT.
Plexus suprarenalis – párová nervová spleť, kt. vystupuje z p. coeliacus, skladá sa z väčšieho
počtu súbeţných vláken, kt. vnikajú na dorzomediálnom okraji do nadobličiek a pokračujú aţ do ich
drene.
Plexus testicularis – autonómna nervová spleť pozdĺţ a. testicularis, kt. dosahuje aţ k testes.
Obsahuje vlákna z p. renalis a p. aorticus abdominalis, ako aj vágové vlákna.
Plexus thyreoideus impar – ţilová spleť pred tracheou, pod kaudálnym okrajom štítnej ţľazy;
zbierajú sa z nej vv. thyroideae inferiores.
Plexus thyreoideus inferior – nervová spleť, kt. sprevádza a. tyhreoidea inferior k oblasti hrtanu,
hltanu a štítnej ţľazy.
Plexus thyreoideus – nervová spleť, kt. sprevádzaa. thyreoidea superiork oblasti hrtana, hltana
a štítnej ţľazy.
Plexus tonsillaris – nervová spleť okolo mandlí, kt. tvoria spojenia medzi n. palatinus medius, n.
palatinus posterior a tonzilárnymi vetvami n. glossopharyngeus; vlákna zásobujú mandle, mäkké
podnebie a oblasť fauces.
Plexus Trolardi – p. venosus canalis hypoglossi.
Plexus tympanicus – nervová spleť pod sliznicou stredného ucha na promontoriu, z vetiev n.
tympanicus, p. caroticus internus a r. communicans n. facialis cum plexo tympanico.
Plexus uretericus – autotómna nervová spleť pozdĺţ ureteru s vláknami z p. renalis, z p. aorticus
abdominalis a z ggl. aorticorenalia.
Plexus uterovaginalis (nervosus) – autotómna nervová spleť v parametriu, kt. obklopuje
maternicu a pošvu po stranách, s početnými vloţenými gangliovými bunkami.
Plexus uterovaginalis (venosus) – ţilová spleť, kt. obklopuje maternicu a pošvu po stranách. Ţily,
z kt. sa skladá sú široké, tenkostenné a majú nedomykavé chlopne. V gravidite sa táto spleť
enormne rozširuje a zároveň sa rozširujú aj ţily v stene maternice, najmä v strednej vrstve
svaloviny. Spleť vydáva vetvy k maternici, pošve (nn.vaginales), vajíčkovodu a vaječníku. V plica

rectouterina sa spája s p. pelvicus. Z fundus uteri a kraniálnej časti corpus uteri sa zbierajú ţily do p.
pampiniformis a vv. ovaricae. Z kaudálnej časti corpus uteri, isthmus a cervix do vv. uterinae, kt.
prebiehajú v plica lata uteri, opriadajúc ureter. Tieto ţily tvoria hornú časť p. uterovaginalis a z nej
vv. uterovaginales s početnými spojmi do p. vesi-calis (vesicovaginalis). Z rohov maternice idú slabé
ţilové spojky pozdĺţ chorda uteroinguina-lis (do v. epigastricae); nemajú väčší význam.
Plexus vaginalis – 1. časť p. uterovaginalis, kt. inervuje steny pošvy; 2. p. venosus vaginalis.
Plexus vascularis – cievna spleť: spleť periférnych nervov, kt. inervovanuje krvné cievy.
Plexus vasculosus – cievna spleť, kt. spája navzájom krvné cievy. 406.25
Plexus venosi vertebrales – chrbticové ţilové splete utvorené po celej dĺţke chrbtice, a to vnútri
chrbticového kanála( p. v. v. interni), ako aj zvonka (p. v. v. externi). Vonkajšie sú na prednej strane
stavcových tiel (slabšie splete), ako aj vzadu na stavcových oblúkoch (mohut-nejšie splete).
Vnútorné splete sa rozprestierajú v spatium epidurale, t. j. medzi saccus durae matris spinalis
a periostovou výstelkou chrbticového kanála (endorrhachis), takţe svojou polohou pripomínajú sinus
durae matris. Kraniálne sú spojené so sinus occipitalis a p. basilaris.
V chrbticovom kanáli sa spájajú do 4 pozdĺţnych pruhov (sinus vertebrales longitudinales), z kt. 2
prebiehajú po obidvoch stranách lig. longitudinale communis posterius (po dorzálnej strane
stavcových tiel), druhé 2 pruhy prebiehajú na vnútornej strane stavcových oblúkov a na ligg.
interarcualia.
Do pruhov, kt. idú po stavcových telách sa vlievajú ţily zo stavcových tiel, tzv. vv. basivertebralies.
Osobitne mohutné sú v horných bedrových a dolných hrudných stavcoch. Do p. v. v. interni vyúsťujú
aj vv. spinales, kt. prichádzajú od miechy po miechových koreňoch.
P. v. v. externi sú na prednej strane stavcových tiel ako p. v. v. externi ventrales a na dorzálnej
strane stavcových oblúkov ako p. v. v. externi dorsales. Dorzálne splete sú mohutnejšie a nad
oblúkom atlasu tvorí mohutný p. suboccipitalis.
P. v. v. interni súvisia s vonkajšími spleťami: 1. pomocou vv. interverterales, kt. vychádzajú cez
foramina intervertebralia; tesne pred prestúpením cez foramina intervertebralis opriadajú tieto ţily
spinálne nervy a utvárajú tzv. circelli foraminum intervertebralium; 2. pomocou spojok medzi
stavcovými oblúkmi do p. vertebrales externi dorsales; 3. slabými spojkami vystupujúcimi z
ventrálnej strany do stavcových tiel.
Odtok z p. venosi vertebrales externi sa deje v krčnej oblasti do v. vertebrales a v. cervicalis
profunda, v hrudnej oblasti do vv. intercostales, v bedrovej oblasti do vv. lumbales a v krí-ţovej
oblasti do vv. sacrales laterales. P. vertebrales externi ventrales majú aj priame spojky do vv.
thoracicae longitudinales.
Chlopne sa vyskytujú na p. vertebrales na vv. basivertebrales pri výstupe ţíl z kostí, najmä na v.
basivertebrales, na vyústení vv. spinale do spletí a tam, kde sa splete vylievajú do ţíl.
Plexus venosus – ţilová spleť, kt. spája navzájom ţily.
Plexus venosus areolaris – syn. p. venosus mamillae, areolárna ţilová spleť: okolo prsníkovej
hlávky, tvoria ju vetvy vv. thoracicae internae a vlieva sa do v. thoracica lateralis.
Plexus venosus canalis hypoglossi – syn. rete canalis hypoglossi; ţilová spleť v canalis
hypoglossus, obkolesuje n. hypoglossus v jeho kanáli a spája sinus occipitalis s v. vertebralis
a longitudinálnymi vertebrálnymi ţilovými spleťami.
Plexus venosus caroticus internus – ţilová spleť, kt. prichádza zo sinus cavernosus pozdĺţ a.
carotis interna cestou canalis caroticus, kt. sa otvára do v. jugularis interna, niekedy prostredníctvom vv. pharyngicae.

Plexus venosus condylicus – ţilová spleť z calanis n. hypoglossus, ktl. sa otvára do v. jugularis
interna, ak neústi do sinus petrosus interior.
Plexus venosus foraminis ovalis – syn. rete foraminis ovalis, ţilová spleť forman ovalis, kt. spája
sinus cavernosus cez foramen ovale s p. pterygoideus a p. pharyngeus.
Plexus venosus pharyngeus – ţilová spleť uloţená na vonkajšej strane hltana, spojená s p.
pterygoideus a p. venosi vertebrales externi. Zbierajú sa z neho vv. pharyngicae.
Plexus venosus prostaticus – ţilová spleť okolo prostaty, spojená so susedným p. venosus
vesicalis.
Plexus venosus pterygoideus – bohatá ţilová spleť uyloţená medzi mm. pterygoidei a obklopená
tukovým väzivom, kt. podstatne sťaţuje jej preparáciu. Pri lebkovej spodine sa spája cez emisarium
foraminis laceri, rete foraminis ovalis a foramen Vesalii s vnútrolebkovými sínusmi. Okrem prítokov z
mm. pterygoideu sa do nej vlievajú vv. nasales, internae (z nosovej dutiny cestou foramen
pterygopalatinum), v. ophthalmica inf. (z očnicovej dutiny cez fissura orbitalis sphenomaxiallaris), v.
meningica media (cez foramen spinae), vv. temporales profundae z m. temporalis a šupiny
spánkovej kosti; do nich vteku aj v. diploica temporalis ant., kt. prichádza z ala magna ossis
sphenoidis), vv. alveolares maxillae a v. alveolaris mandibularis. Smerom ventrálnym je spleť
spojená pomocou v. facialis profunda a v. buccinatoria s oblasťou v. facialis. Klin. dôleţitá je spojka
splete cez dolnú očnicovú štrbinu s očnicovými ţilami.
Plexus venosus pudendalis – p. pudendalis (venosus).
Plexus venosus rectalis – ţilová spleť okolo rekta, obklopuje rektum najmä v tej časti, kt. nie je
pokrytá peritoneom. Zbierajú sa z nej vv. rectales inferiore, kt. odtekajú priamo do v. ilaca interna al.
niekt. z jej prítokov (napr. do v. pudendalis). Naproti tomu v. rectalis superior odteká do v.
mesenterica inferior, a tým do oblasti v. portae, takţe v p. rectalis je spojenie oblasti v. cava inferior
a oblasti v. portae. P. rectalis kaudálne súvisí ešte s vv. anales, kt. odtekajú do v. pudendalis
interna. Podradný význam majú spojky do v. sacralis media.
Plexus venosus sacralis – ţilová spleť uloţená pred panvovou plochou os sacrum.
Plexus venosus suboccipitalis – subokcipitálna ţilová spleť, časť vonkajšej vertebrálnej splete, kt.
leţí na subokcitpitálnom trojuholníku; prijíma vv. occipitales a vlieva sa do vv. vertebrales.
Plexus venosus uterinus – ţilová spleť okolo maternice rozloţená najmä v spodine lig. latum; má
spojenie s p. venosus vaginalis.
Plexus venosus uterovaginalis – p. uterovaginalis (venosus).
Plexus venosus vaginalis – ţilová spleť okolo vagíny, s početnými spojkami k okolitým ţilovým
spletiam.
Plexus venosus vertebralis externus anterior/posterior – ţilové splete pozdĺţ chrbtice, pred
telami stavcov a za ich oblúkmi.
Plexus venosus vertebralis internus anterior/posterior – ţilové splete po prednej a zadnej stene
chrbticového kanála, medzi dura mater a periostom, príp. väzmi .
Plexus venosus vesicalis – ţilová spleť pri spodine močovho mechúra; súvisí s p. prostaticus,
resp. p. vaginalis.
Plexus vertebralis – vertebrálna nervová spleť, kt. sprevádza a. vertebralis; tvoria ju vlákna z ggl.
vertebralia a cervicothoracalia, obsahuje sympatikové vlákna do zadnej fossa cranii cestou
hlavových nervov.

Plexus vesicalis – autonómna nervová spleť po obidvoch stranách močového mechúra s
početnými sympatikovými a parasympatikovými vláknami (z nn. pelvici) a vlákna senzitívne vlákna z
L1 a L2. V spleti i vo svalstve mechúra sú početné mikroskopické gangliá, najmä v trigonum vesicae,
kt. inervuje sympatikovými vláknami močový mechúr a časť ureteru, ductus deferens a vesiculae
seminales; spleť reguluje vyprázdňovací mechanizmus mechúra.
Plexus vesicoprostaticus – ţilová spleť v močovom mechúri muţa. →plexus pudendalis
(venosus).
Plexus vesicopudendalis →plexus pudendalis (venosus).
Plexus vesicovaginalis →plexus pudendalis (venosus).
Plexus Vidiani – n. canalis pterygoidei.
Plexus viscerales – p. autonomici.
plchovité – Myoxidae, hlodavce menších rozmerov, podobné vevericiam. Majú dlhý chvost. Ţijú na
stromoch, aktívne sú v noci. Cez zimu spia. U nás ţijú 4 druhy.
plica, ae, f. – [l.] riasa, krkva.
Plica adiposa – tuková riasa (napr. osrdcovníková, pohrudnicová).
Plicae alares – párové laloky vyplnené tukom, kt. vybiehajú na obidve strany z p. synovialis
infrapatellaris; tvoria tvárnu vyplň prednej časti kĺbovej štrbiny.
Plicae ampulares tubae uterinae – riasy sliznice , kt. vystiela ampulu vajíčkovodov.
Plica arteriae epigastricae inferior (caudalis) – párové peritoneálne riasy v regio pubica, laterálne
od p. chordae a. umbilicalis, v kt. prebieha a. epigastrica inferior.
Plicae articulares – syn. p. synoviales, synoviové riasy, kt. vyčnievajú do kĺbu.
Plicae aryepiglotticae – riasa, kt. zostupuje od okraja epiglottis k hrotu hlasivkových chrupiek.
Plica axillaris anterior – predná pazuchová riasa, riasa koţe a zadného okraja m. pectoralis major,
kt. tvorí prednú hranicu pazuchy.
Plica axillaris posterior – zadná pazuchová riasa, riasa koţe a svalov m. latissimus dorsi a m.
teres major, kt. tvorí zadnú hranicu pazuchy.
Plicae caecales – pobrušnicové riasy na vonkajšej strane slepého čreva v pravej bedrovej jame, kt.
prebiehajú z bočnej plochy slepého čreva do stehnového listu pobrušnice; ohraničujú z bočnej
strany fossa caecalis; →plexus caecalis vascularis.
Plica caecalis vascularis – cievna riasa céka, duplikatúra peritonea, kt. pokrýva predné cievy céka,
utvára recessus ileocaecalis superior.
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k apendixu); 6 – recessus retrocaecalis (často utvorená rozsiahla pobrušnicová kapsa siahajúca zdola sprava
za cékum al. aţ za colon ascendens); 7 – plicae caecales (pobrušnicové riasy od vonkajšej strany céka
dozadu k nástennému peritoneu); 8 – sulci paracolici (niekedy utvorené vklasliny pobrušnice vľavo pri colon
descendens); 13 – plica umbilicalis mediana (plica umbilicalis media, riasa nástennej pobrušnice, kt.
prebieha od apex vesicae k pupku; obsahuje zvyšok urachu); 15 – plica umbilicalis medialis (plica umbilicalis
lateralis, riasa nástenného peritonea na prednej brušnej stene zdola k pupku, laterálne od plica umbilicalis
media, medzi ňou a plica umbilicalis lateralis; obsahuje obliterovanú a. umbilicalis); 18 – plica umbilicalis
lateralis (plica epigastrica, riasa nástenného peritonea navonok od plica umbilicalis medialis, nadvihnutá
priebehom a. et v. epigastrica inferior); 20 – plica vesicalis transversa (peritoneálna riasa prebiehajúca
priečne nad polonaplneným močovým mechúrom; pri úplne naplnenom mechúre sa vyrovnáva); 24 – lig. latum
uteri (široký maternicový väz; peritoneálna duplikatúra medzi maternicou a bočnou stenou panvy, s cievami
a nervami); 25 – mesometrium (hrubší úsek lig. latum pripojený k maternici); 26 – mesosalpinx (tenký záves
tuba uterina pokračujúci z mezometria kraniálne); 27 – mesovarium (záves ovária nadväzujúci zozadu na
mezometrium); 28 – lig. suspensorium ovarii (horný závesný väz ovária, kt. vzniká z kraniálnej časti plica
genitalis; obsahuje cievy ovária; je v peritoneálnej riase pri stene malej panvy); 30 – plica rectouterina
(peritoneálna riasa od maternice k rektu a kríţovej kosti); 31 – excavatio retrouterina (Douglasov priestor,
najhlbšie miesto peritoneálnej dutiny u ţien, vklesnuté medzi maternicou, rektom a obidvoma plicae
retrouterinae); 32 – excavatio vesicouterina (peritoneálna vkleslina medzi maternicou a močovým mechúrom)

Plica capitis epididymis – riasa, kt. ohraničuje zhora bursa (sinus) epididymidis; prechádza do
epiorchia.
Plica cardiaca – sliznicová riasa v mieste incisura cardiaca ventriculi.
Plica caudae epididymidis – riasa, kt. ohraničuje zdola bursa (sinus) epididymidis; prechádza do
epiorchia.
Plicae ciliares – krátke riasy v oblasti corona ciliaris.
Plicae circulares Kerkringi – plicae conniventes, Kerkirngove priečne sliznicové riasy, kt. lemujú
asi 2/3 črevného priesvitu.
Plicae conniventes – plicae circulares Kerkringi.
Plica cordae uteroinguinalis – lig. teres uteri.
Plica cysticocolica – nekonštantná peritoneálna riasa, kt. spája flexura coli dextra podľa dĺţky
mesocolon transversum so ţlčníkom.
Plica ductus deferentis – riasa ductus deferens.
Plica ductus nasolacrimalis – p. Kerkringi, valvula Kerkringi, sliznicová riasa, kt. prekrýva
štrbinovité al. oválne ústie meatus nasi inferior; nachádzajú sa 2 – 3 cm dozadu od zadného okraja
nosovej dierky.
Plica duodenalis inferior – syn. p. duodenomesocolica, tenká peritoneálna duplikatúra, kt. spája
recessus duodenalis inferior.
Plica duodenalis superior – p. duodenojejunalis, duplikatúra peritonea, kt. pokrýva v. mesenterica
inferior a vzostupnú vetvu a. colica sinistra.
Plica duodenojejunalis – p. duodenalis superior.
Plica duodenomesocolica – p. duodenalis superior.
Plica epigastrica – p. umbilicalis lateralis.
Plica fimbriatae (linguae) – strapcovité, zúbkovité, pílovité riasy pri uzdičke jazyka. Sú to dve jemné
sliznicové riasy na spodnej ploche jazyka, rovnobeţné s okrajom jazyka, dobre vyvinuté najmä u

detí. Sú zvyškom spodného sliznicového jazyka (sublingua), kt. je vo fylogenetickom rade
predchodcom svalnatého jazyka.
Plicae et fossae – recessus, riasy a jamky v dorzálnom nástennom peritoneu.
Plica fossae navicularis Guérini – sliznicová riasa vo fossa navicularis 1–2 cm za vonkajším ústim
bulbouretrálnych ţliazok z dorzálnej strany; môţe byť prekáţkou pri katetrizácii.
Plicae gastricae – sliznicové riasy ţalúdka.
Plica gastrolienalis – peritoneálna riasa, kt. prebieha od kraniálnej časti veľkej kurvatúry vľavo k
slezine; jej pokračovaním je p. pancreaticolienalis (phrenicolienalis).
Plica gastropancreatica – riasa zdvihnutá na zadnej strane omentovej burzy priebehom a. gastrica sinistra.
Plica genitalis – pohlavná riasa, párové pozdĺţne prebiehajúce lišty, v období vývoja uloţené pri
mezonefritických riasach; →plica urogenitalis.
Plicae glosso-epiglotticae laterales – párová postranná sliznicová riasa medzi koreňom jazyka a
epiglottis.
Plica glosso-epiglottica mediana – nepárová sliznicová riasa v strednej čiare medzi koreňom
jazyka a hrtanovou príchlopkou.
Plica Hasneri – valvula Hasneri, p. ductus lacrimalis, riasa na bočnej strane stredného nosového
priechodu (meatus nasi) vydvihnutá priechodom slzovodu (ductus nasolacrimalis).
Plica Heisteri – Heisterova riasa, špirálová riasa v krčku ţlčníka a na začiatku vývodu ţlčníka.
Plica hepatocolica – nekonštantná peritoneálna riasa, kt. spája flexura coli dextra podľa dĺţky
mesocolon transversum s pečeňou.
Plica hepatopancreatica – riasa vpravo od p. gastropancreatica, vyzdvihnutá priebehom a.
hepatica communis.
Plica hepatorenalis – lig. hepatorenale.
Plica hypogastrica – p. umbilicalis mediana.
Plica chordae a. umbilicalis – párové peritoneálne riasy v regio pubica, kt. idú od bočnej steny
panvy k pupku, v kt. prebieha obliterovaná a. umbilicalis.
Plica chordae tympani – sliznicová riasa bubienkovej dutiny, kt. leţí nad n. chordae typmani.
Plica chordae urachi – stredná peritoneálna riasa v regio pubica, kt. prebieha od vertex vesicae
urinariae k pupku, podmienená obliterovaným urachom. Smerom k pupku sa stenčuje.
Plica ileocaecalis – peritoneálna riasa pred recessus ileocaecalis inferior; siaha aţ k apendixu;
→plica caecalis vascularis.
Plica incudialis – variabilná sliznicová riasa v bubienkovej dutine, kt. prebieha od stropu dutiny k
telu a krátkemu ramienku nákovky.
Plica infrapatellaris – p. synovialis infrapatellaris.
Plica interarytaenoidea – sliznicová riasa naprieč medzi obidvoma hlasivkovými chrupavkami.
Plica interureterica – priečna sliznicová riasa medzi ústiami obidvoch ureterov.
Plica iridis – dúhovková riasa, početné jemné riasy na zadnom povrchu dúhovky.
Plica ischiadicus – p. sacralis.

Plica Jacobsoni – p. tympanicus.
Plica jugularis – spleť lymfatických ciev okolo v. jugularis interna.
Plicae Kerkringi – plicae circulares.
Plica lacrimalis – p. Hasneri, slzná riasa, sliznicová riasa na dolnom ústí ductus nasolacrimalis.
Plica lata uteri – široká riasa maternice.
Plica longitudinalis duodeni – pozdĺţna dvanástniková riasa, kt. prebieha vertikálne na zadnej
stene zostupnej časti dvanástnika.
Plica lunata – p. semilunaris conjunctivae.
Plica mallearis anterior (posterior) membranae tympani – predná kladivková riasa bubienkovej
dutiny.
Plica mediastinopulmonalis – mediastinopulmonálna riasa, medzi popľúcnicou a pleurou
medzihrudnej priehradky (lig. pulmonale).
Plica mesonephritica – obsahuje →mesopnephros; vzniká z →plica urogenitalis.
Plicae mucosae – sliznicové riasy, kt. sa dvíhajú do priesvitu ţlčníka, kt. utvárajú komôrkovi-tý reliéf
sliznice.
Plica nervi laryngei – riasa v recessus piriformis, vyzdvihnutá priebehom r. internus n. laryngei
superioris a a. laryngea superior.
Plicae palatinae transversae – syn. rugae palatinae, 4 – 6 priečnych rias na prednej časti tvrdého
podnebia.
Plica palatotubalis – sliznicová riasa, kt. je kaudálnym a mediálnym pokračovaním prednej riasy,
ohraničujúce ostium pharyngeum tubae pharyngotympanicae Eustachii; smeruje k mäk-kému
podnebiu.
Plicae palmatae – riasy tvaru palmového listu.
Plica palpebronasalis – epicanthus, riasa, kt. prekrýva vnútorný očný kútik.
Plica pancreaticolienalis – peritoenálna riasa, kt. prebieha od pankreasu a zadnej brušnej steny
k slezine. Tu prebieha a. lienalis a jej vetvy (aa. gastricae breves et a. gastroepiploica sinistra),
určené pre ţalúdok.
Plica paraduodenalis – paraduodenálna peritoneálna riasa, kt. obsahuje vetvu a. colica sinistra.
Plica pharyngoepiglottica – sliznicová riasa, kt. ohraničuje ventrálne a kraniálne recessus piriformis, zostupuje od bočnej steny hltana k epiglottis.
Plica pharyyngotubalis – p. salpinopharyngea, sliznicová riasa, kt. je pokračovaním torus tubalis,
vydvihnutá rovnomenným svalom.
Plicae phrenicocolica – peritoneálna riasa, kt. vedie od vrcholu flexura coli sinistra (lienalis)
k bočnej brušnej stene a bránici, podmienená lig. phrenicocolicum, hlavným fixačným apará-tom
flexúry i sleziny (sustentaculum lienis).
Plica praeepylorica – nekonštantná sliznicová riasa na začiatku pars pylorica ventriculi.
Plica pterygomandibularis – sliznicová riasa (viditeľná al. hmatateľná), kt. ohraničuje sliznicu líc
voči mäkkému podnebiu.
Plica rectouterina – peritoneálna riasa medzi uterom a konečníkom; →plica caecalis vascularis.

Plicae reticulares – sliznicové riasy ţlčníka, kt. sa kríţia, takţe sliznica má sieťkovitý vzhľad; pri
naplnení ţlčníka sa riasy zniţujú. Riasy zväčšujú povrch sliznice, ktorým sa resorbuje zo ţlče voda,
čím sa ţlč 6 – 10-krát zahusťuje.
Plica salpingopalatina – p. palatotubalis.
Plica salpingopharyngea – p. pharyngotubalis, riasa na priebehu m. salpingopharyngeus, kt. ide
od dorzomediálneho okraja tubárnej chrupavky šikmo kaudálne.
Plicae semilunares (coli) – polmesiacovité riasy hrubého čreva, kt. zodpovedajú haustrám.
Plica semilunaris – oblúkovitá riasa medzi arcus palatoglossus a palatopharyngeus, kt. ohrani-čuje
hore jamku pre mandľu.
Plica semilunaris coli – polmesiacovité kontrakčné riasy medzi susednými haustrami, tvorené
všetkými vrstvami črevnej steny.
Plica semilunaris conjunctivae – semilunárna riasa v stene colon, kt. sa projikuje do priesvitu
medzi haustrami.
Plica sigmoidea coli – plicae semilunares coli.
Plica spiralis – špirálová riasa v krčku ţlčníka a ductus cysticus.
Plica stapedialis – zhrubnutie sliznice v stredoušnej dutine, kt. vedie k strmienku.
Plica sublingualis – podjazyková riasa.
Plica suprapatellaris – p. synovialis suprapatellaris.
Plica suspensoris ovarii – vazivovosvalový pruh, kt. spája kraniálny pól vaječníka s panvovou
stenou.
Plica synovialis – mazová kĺbová riasa, p. articularis.
Plica synovialis infrapatellaris – tukový lalok fixovaný cípovitou riasou synoviovej membrány do
fossa intercondylaris anterior.
Plicae transversae recti – priečna riasa konečníka.
Plica triangularis – trojhranná riasa pred podnebnou mandľou, kt. vychádza od arcus palatoglossus.
Plicae tubariae – vajíčkovodové sliznicové riasy.
Plica umbilicalis – pupková riasa.
Plica umbilicalis lateralis – syn. p. epigastrica peritonei, p. umbilicalis medialis, laterálna pup-ková
riasa, kt. leţí po obidvoch stranách dolnej časti prednej brušnej steny nad dolnými epigastrickými
cievami; →plica caecalis vascularis.
Plica umbilicalis media – p. umbilicalis mediana.
Plica umbilicalis medialis – syn. p. umbilicalis media, stredná pupková riasa peritonea, kt. pokrýva
obliterovanú a. umbilicalis.
Plica umbilicalis mediana – syn. p. umbilicalis media, stredná pupková riasa peritonea, kt. pokrýva
stredný pupkový väz; →plica caecalis vascularis.
Plica urachi – p. umbilicalis mediana.
Plica ureterica – nekonštantná riasa v portio parietalis panvového úseku močovodu nad valvula
ureterica, podmienená povrchovo leţiacim močovodom.

Plica urogenitalis – pohlavná lišta, kt. spolu s Wolffovým vývodom tvorí urogenitálny záhyb. Je to
párový val, kt. dvíha na dorálnej strane zárodku po stranách dorzálneho mezentéria mezonefros. Z
nej sa pozdĺţnou brázdou ohraničí p. mesonephridica, kt. obsahuje mesoneph-ros a leţí
laterálnejšie a p. genitalis, kt. obsahuje základ pohlavnej ţľazy a je uloţená mediál-nejšie.
Plicae vaginae – rugae vaginales.
Plica venae cava sinistrae – riasa perikardu zdvihnutá pruhom väziva medzi v. brachiocephalica
sinistra (pri ústí v intercostalis superior sinistra) a v. obliqua atrii sinistrii (zvyšok embryovej v. cava
superior sinistra – ductus Cuvieri); leţí pred ľavými pľúcnymi cievami, kt. môţe navzájom spájať.
Plica venae cavae superioris – malá riasa perikardu, kt. ide k ľavej predsieni, kt. sa vykleňuje spod
obvodu a. pulmonalis v zadnej stene sinus transversi pericardii.
Plica ventricularis – p. vestibularis, riasa sliznice, kt. ohraničuje predsieňovú časť hrtana.
Plica vesicalis transversa – priečna mechúrová riasa, duplikatúra peritonea na prázdnom
močovom mechúri, kt. siaha od močového mechúra po steny panvy; →plica caecalis vascularis.
Plica vestibularis – syn. p. ventricularis, p. ventricularis, vestibulárna sliznicová riasa v hrtane,
oddeľuje ventriculus od vestibilum.
Plicae villosae gastricae – klkovité riasy ţalúdka, mikroskopické epitelové hrebene medzi ústiami
ţalúdkových ţliazok.
Plica vocalis – hlasová riasa, ostrá riasa podmienená mediálnym okrajom lig. vocale, pokrytým
sliznicou.
plicatio, onis, f. – [l. plica riasa] →plikácia.
plicatus, a, um – [l. plica riasa] zriasený, riasnatý, vinutý, otočený.
plicotomia, ae, f. – [l. plica riasa + g. tomé rez] →plikotómia.
plikácia – [plicatio] zriasenie.
plikamycín – mitramycín, kys. aureolová, kys. aurelová, antibiotikum LA-7017, NSC 24559,
C52H76O24,
Mr
1075,18;
oligosacharidové
antibiotikum
produkované kultúrami Streptomyces
argillaceus n. sp., S. tanashiensis a S.
plicatus. Od chromomycínov sa líši
usporiadaním pentóz nadviazaných na
chromomycinónový
aglykón.
Je
najtoxickejší z chromomycínových
antibiotík.

Plikamycín

Indikácie – je veľmi účinný pri nádoroch testes, gliómoch, malígnych lymfómoch a karcinóme
prsníka, nádory GIT a melanóm.
Neţiaduce účinky – ťaţká trombocytopénia a trombocytopatia, poruchy koagulačných fakto-rov s
krvácaním. Hypokalciémia, nevoľnosť, pyretické reakcie a lokálne nekrózy po parave-nóznom
podaní.

Dávkovanie – 20 – 30 mg/kg/d, max. 10 d po sebe. Účinok sa môţe dostaviť 2 – 4 týţd. po skončení
th. Ďalší th. cyklus sa opakuje po 1-mes. prestávke.
®

Prípravok – Mithracin .
plikotómia – [plicotomia] preťatie bubienkovej riasy.
pliocén – najmladšie obdobie mladších treťohôr.
Ploceidae – pletiarkovité, čeľaď spevavých vtákov z radu vrabcotvarých (Passeriformes) s vyvinutým
pohlavným dimorfizmom. Majú krátky a hryubý kuţeľovitý zobák. Snehárka (Montifringilla) ţije vo
vysokých vrchoch, má krátke biele krídla. Skalník (Petronia) má dlhé krídla, kt. siahajú aţ na koniec
krátkeho chvosta. Vrabec (Passer) je malý nenápadný vták, má kratšie krídla. Je rozšírený najmä v
blízkosti ľudských obydlí po celej Zemi. Hniezda si robí na budovách, na stromoch, ale často obsadí
aj cudzie hniezda. Mláďatá sa ţivia hmyzom, dospelé vrabce sa často priţivujú na potrave iných
zvierat.
plod – l. fructus (rastliny); fetus (ţivočíchy).
Rastlinný plod →rastliny.
Plod človeka – je vývojové štádium →zárodku od začiatku 3. mes. aţ do konca vnútromaternicového vývoja. Vyvíjajúci sa organizmus má vonkajší tvar a charakteristické črty podobné
dospelému človeku; →gravidita.

Obr. Ľudský plod v rozličných štádiách vývoja.
Relat. veľkosť plodu je skreslená kvôli zdôrazneniu
jeho jednotlivých častí (zhora zľava: 22-, 24-, 26-,
28-, 31-, 35-, 42- a 56-dňový plod)

Vyšetrenia plodu – o stave p. sa orientujeme podľa klinického a sonografického vyšetrenia. Pri
palpačnom vyšetrení p. sa hodnotí uloţenie plodu, t. j. jeho poloha, postavenie, drţanie a
naliehanie.
Poloha plodu (situs) – vzťah pozdĺţnej osi maternice k pozdĺţnej osi plodu: pri pozdĺţnej polohe je
os maternice a os plodu rovnobeţná, pri šikmej zviera ostrý uhol a pri priečnej pravý uhol. Pri
pozdĺţnej polohe môţe ísť o polohu hlavičkou (~ 96 – 97 %) al. koncom panvovým (~ 3 %); priečna
sa vyskytuje asi v 0,5 %.
Postavenie plodu (positio) – vzťah chrbátika plodu k hrane maternice. Ak je chrbátik vľavo, ide o
ľavé (I.) postavenie, ak je chrbátik vpravo, o pravé (II.) postavenie. Asi v 2/3 prípadov sa maternica v
priebehu svojho rastu stáča a nakláňa mierne vpravo (dextroverzia a dextro-torzia), pričom chrbátik
plodu obrátený k hrane maternice sa dostáva viac dopredu (ľavé predné al. predné obyčajné
postabenie, 65 %) al. dozadu (ľavé zadné al. prvé menej obyčajné postavenie, 5 %). Pravé zadné
(II. obyčajné) postavenie sa vyskytuje asi v 20 %, pravé predné (II. menej obyčajné) postavenie sa
vyskytuje asi v 10 %. Určenie postavenia plodu má význam aj pri počúvaní oziev plodu. Pri polohe

pozdĺţnej hlavičkou sú počuteľné na strane chrbátika v kvadrantoch pod čiarou pupka, pri polohách
panvovým koncom v kvadrantoch nad pupkom.
Naliehanie plodu – vzťah plodu k panvovému východu. Najčastejšie plod nalieha hlavičkou, menej
často panvovým kocnom, pri priečnej polohe nalieha trupom. Pri pozdĺţnej polohe nalieha hlavička
na konci gravidity centricky (svojimi bodmi je rovnako vzdialená od okraja panvového vchodu) ,
indiferentne (veľká aj malá fontanela sú v jednej rovine, pri vstupe do panvového vchodu sa hlavička
plodu flektuje, čím sa poruší indiferentné naliehanie) al. synkliticky – šípový šev je rovnako vzdialený
od promontória i od spony.
plodnica – reprodukčný orgán húb (→Mycophyta). Skladá sa z hlúbika a klobúka. Klobúk ma na
spodnej strane hymenofor. Býva lupeňovitý, rúrkovitý, ostnatý, ţilkoviitý (lištovitý), vráskavý, hladký
ap. Na ňom sa v hyméniu tvoria výtrusy
(spóry), kt. prostredníctvom sa h.
rozmnoţujú. Veľkosť klobúka sa pohybuje
od miniatúrnych po obrovské rozmerov.
Malé rozmery klobúka majú napr. niekt.
druhy tanečníc al. prilbičiek (Ø 2 – 10 mm),
veľké klobúky majú niekt. hríbovité h. al.
bedľa vysoká (Macrolepiota procera, Ø
250 – 500 mm).; lesklokôrovka plochá má
klobúk s Ø 550 – 1000 mm. Okraj klobúka
býva rovný, zvlnený al. poprehýbaný,
podvinutý, ostrý, tupý al. zaoblený, hladký
al. ryhovaný.

Obr.

1.

Rozličné

tvary

plodníc.

a

–

smrčkovitá; b – miskovitá; c – kalichovitá; d –
kyjačikovitá; g – jazýčkoviitá; h – rozliata
(rezupinátna); i – škľabkovitá; j – guľkovitá; k –
klobúkatá; l – hruškovitá; m – kopytovitá; n –
lievikovitá

Povrch klobúka môţe byť hladký, jamkatý, hrboľkatý, vráskavý al. ryhovaný, s hrboľom al. bez
hrboľa, holý, páperistý, zamatový, plstnatý, chlpatý, vločkatý,
otrubnatý, vláknitý al. šupinatý, slizký, sliznatý, lepkavý al.
suchý, matný al. lesklý. Farba klobúka je rozmanitá. Môţe byť
hygrofánny (schopný prijímať vlhkosť do medzihýfového
priestoru); vodou nasiak-nutý klobúk býva tmavšie sfarbený,
väčšinou v odlišnom farebnom odtieni ako suchý klobúk.

Obr. 2. Rozličné tvary klobúka. a – guľovitý; b – polguľovitý; c –
elipsoidný; d – vajcovitý; e – valcovitý; f – ostro kuţeľovitý; g – tupo
kuţeľovitý; h – zvonkovitý; i – polguľovitý, klenutý; j – plocho klenutý; k
– vankúšikovitý; l – plochý; m

– plochý, v strede stlačený; n –

lievikovitý; o – dáţdnikovitý

Hymenofor je časť plodnice, na kt. je rozmiestené hyménium; býva lupeňovitý, rúrkovitý, ostnatý,

ţilkovitý (lištovitý), vrýskavý, hladký ap. Ţilky bývajú hrubé al. jemné, husté al. riedke, jednoduché,
vidlicovité al. priehradkovité, rozličnej farby. Ostne môţu byť krátke al. dlhé, hrubé al. tenké, ostré al.
tupé, husté al. riedke, rozlične sfarbené. Rúrky sú buď krátke al. dlhé, pri hlúbiku prirastené,
vykrojené, voľné al. zbiehavé. Bývajú biele, sivé, krémovej, ţltej, okrovej, ţltozelenej, hnedej al.
ruţovej farby, postupným dozrievaním plodníc sa menia. Farba rúrok sa mení aj poranením al. v
styku so vzdušným kyslíkom. Ústia rúrok (póry) môţu byť sfarbené odlišne, pri niekt. druhoch h. sa
po otlačení mení farba pórov na modro, hnedo al. ruţovo. Lupene bývajú široké al. úzke, tenké al.
hrubé, pri hlúbiku rozlične zakončené. Môţu byť na hlúbik prirastené, pripojené, zbiehavé, zúbkom
vykrojené, voľné, odsadené al. golierikovito zrastené, rovné, konkávne, bruškaté al. trojuholníkovité.
Pri okraji klobúka bývajú ostré, tupé, úzko al. široko zaoblené. Pri opise lupeňov je dôleţité aj ich
ostrie, kt. môţe celistvé, vyhlodané, strapkaté, vrúbkované, zúbkaté, pílkovité al. aj rozčesnuté. Za
mladi majú lupene svoju špecifickú farbu a dozrievaním sa od výtrusového prachu sfarbujú spravidla
inak. Dôleţitá je aj konzistencia lupeňov. Pri rode rýdzik (Latarius) si treba všímať aj farbu mlieka,
príp. jej zmena na vzduchu.

Obr. 3. Pripojenie lupeňov na hlúbik. a – prirastené; b – pripojené; c –
voľné; d – odsadené; e – vykrojené; f – zúbkom vykrojené; g – krátko
zbiehavé; h – dlho zbiehavé; i – golierikovito zrastené

Hlúbik má pri vývine plodnice úlohu dvíhať a podporovať klobúk. Podľa jeho pripojenia ku klobúku
sa rozoznáva stredový, výstredný a bočný hlúbik (obr. 3). Tvar hlúbika môţe byť takmer guľovitý,
súdkovitý, bruškatý, vajcovitý, valcovitý, kyjačkovitý al. vretenovitý, rovný, pokrivený, pokrútený al.
zahnutý (obr. 4). Veľkosť hlúbika je veľmi variabilná. Niekt. druhy z rodu tanečnica (Marasmius) ho
majú takmer vláskovitý, kým niekt. exempláre rozličných druhov z rodu kozák (Leccinum) ho môţu
mať veľmi hrubý a dlhý. Dôleţitým znakom je zakončenie hlúbika na báze. Tu býva tupý, zaoblený,
kuţeľovitý, zahrotený, predĺţený od koreňa, hľuzovito zhrubnutý, hladký al. so zvyškami z celkovej
plachtičky, s povrazcovitými výrastkami (rizomorfami) al. môţe vyrastať zo sklerócia. Ďalej si na
hlúbiku treba všímať jeho povrch, kt. môţe byť hladký, vráskavý, jamkatý, ryhovaný, vláknitý,
rebernatý al. sieťkovaný, holý, zamatový, oinovatený, páperistý, vločkatý, otrubnatý al. šupinatý,
slizký, sliznatý, lepkavý al. suchý, matný al. lesklý. Rovnako dôleţité je i sfarbenie hlúbika, Môţe byť
jednofarebný, ale väčšinou býva v rôznych častiach odlišne sfarbený. Po otlačení sa farba na
hlúbiku niekt. druhov nápadne mení. Vnútri býva hlúbik plný, dutý al. rúrkovitý, konzis-tencia jeho
duţiny môţe byť tvrdá, mäkká, drobivá, vodnatá, koţovitá, pruţná, chrupkovitá, vláknitá, vatovitá ap.

Obr. 4. Hlúbik podľa pripojenia ku klobúku. a – centrálny; b
– excentrický; c – laterálny

Obr. 5. Rozličné tvary hlúbika. a – guľovitý (hľuzovitý); b –
súdkovitý; c – bruškatý; d – vretenovitý; e – valcovitý; f –
kyjačikovitý; g – obrátene kuţeľovitý; h – vretenovitý s koreňujúcou
bázou; i – valcovitý, na báze hľuzovito zhrubnutý; j – niťovitý

plodnosť – počet narodených ţivých detí na 1000 ţien. K beţne pouţívaným ukazovateľom plodnosti
patrí všeobecná miera podnosti, miera plodnosti a úhrnná plodnosť. Všobecná miera plodnosti je
počet ţivo narodených detí na 1000 ţien v skupine 15 – 49-r. Miera plodnosti podľa veku je počet
ţivo narodených detí na 1000 ţien v určitej vekovej skupine. Úhrnná plodnosť je priemerný
hypotetický počet ţivo narodených detí pripadajúcich na jednu ţenu v čase skončenia reprodukcie
(50 r.) za predpokladu, ţe by špecifické plodnosti podľa veku ostali trvale na nezmenenej úrovni
daného kalendárneho roku.
plodolisty – samičie kvetné orgány; →rastliny.
plodomor pšeničný – Contarinia tritici. Hmyz z čeľade byľomorovitých, z radu dvojkrídlovcov,
podradu komárov. Poškodzuje obilky v klasoch obilnín; →Cecidomyidae). Larvy prezimujúce v zemi
sa ničia dusíkatým vápnom.
plodová voda – amniová tekutina, tekutina v amniovom vaku, kt. sa tvorí bunkami amnia. Na jej
mnoţstvo i zloţenie má okrem toho vplyv aj činnosť močového a tráviaceho systému plodu. Vo
včasnejších štádiách vzniká aj transsudáciou extracelulárnej tekutiny plodu; čiastočne vzniká
difúziou aj z materských tkanív. Vykazuje obrat, plod ju prehltáva a následne opäť vylučuje. Z jej
vyšetrenia moţno usudzovať o metabolickom a zdravotnom stave plodu i matky. Je dôleţitá pre
správny vývoj plodu, napr. jeho pohyby, chráni ho a súčasne rozpína maternicu. Obsahuje bunky
plodu a početné rozpustené látky (močovinu, kreatinín a i.), minerálny, bielkoviny, lipidy (vrátane
lecitínu z pľúc). P. v. moţno získať amniocentézou. Vyšetruje sa napr. z biochemického
a genetického hľadiska (karyotyp buniek plodu, DNA dg.) Zo sfarbenia p. v. pri amnioskopii moţno
usudzovať na príp. mimomaternicové ohrozenie oplodu (sfarbenie sa mekóniom – smolkou). Jej
objem moţno čiastočne odhadnúť pri ultrazvukovom vyšetrení (odchýlky sú oligohydramnión, resp.
polyhydramnión). Najväčší obej je okolo 38. týţd., kedy dosahuje aţ 1 liter, potom klesá. Odtok p. v.
nastáva na začiatku pôrodu (dokazuje sa napr. Temesváryho skúškou al. mikroskopicky). Závaţná
je ambólia plodovou vodou.
plodové blany – blany, kt. obaľujú vyvíjajúci sa zárodok. Vnútorná ovčia blana (amnion) aj vonkajšia
klkatá blana (chorion) tvoria plodové obaly a patri k extraembryonálnym častiam. U človeka
a vyšších cicavcov sa utvárajú veľmi zavčasu. Amnion sa klenie od 2. týţd. nad zárodočným štítom,
z kt. vznikne vlastné telo zárodku. V ovčej dutine sa hromadí plodová voda. Koncom 1. mes. je celé
telo zárodku ohraničené od okolia a pláva v plodovej vode zavesené na pupočnej šnúre. Amnion
pokryvá plodovú časť plodového koláča (placenty), prechádza na pupočník a tvorí jeho vonkajší
obal. Chorion tvorí vonkajší obal zárodku, na jeho povrchu vzniknú stromčekovito rozvetvené
výbeţky, najskôr po celom povrchu, neskôr zostanú iba v oblasti plodového koláča, ostatná časť sa
stane hladkou, lebo klky sek. vymiznú.
plodový koláč →placenta.
plodstvo →rastlina.
plocháčovité →Cucuidae.
ploníky →Polytrichinae.
ploskavce – Plathelmintes. Kmeň plochých červov. Patria sem pásomnice (→Cestodea) a cicavice
(→Trematodes).
ploskulice →Turbellaria.
ploštica →Cimex.
plošticovité →Cimicidae.

ploštice – Heteroptera. Rad krídlatého hmyzu. Telo majú sploštené, silne chitinizované, rôzne
sfarbené, väčšinou s kresbou, aţ 10 cm dlhé. Hlava vybieha do chobota s bodavo cicavým ústnym
ústrojom, v pokoji poloţeným na brušnú stranu medzi predné nohy. Predné krídla (polokrovky) sú v
pokoji zloţené plocho na tele; zadné krídla sú blanité. Ţivia sa rastlinnými al. ţivočíšnymi šťavami.
Premena je dokonalá. Larvy ţijú rovnakým spôsobom ako dospelé. Známych je ~ 25 000 druhov. U
nás sa vyskytuje napr. cifruša bezkrídla (čes. ruměnice pospolná, Pyrrhocoris apterus), kt. ţije pri
koreni líp. Cimex lectuarius (čes. štěnice domácí), parazit človeka, netopierov a i. zvieratá. má
redukované krídla. Ţiví sa krvou, ktorú cicia v noci na teplokrvných ţivočíchoch vrátane človeka. V
(sub)tropických oblastiach ţije Cimex hemipterus. Nedokázal sa jej špecifický prenos chorôb. Hojná
je Pentatoma rufipes (čes. ploštica rudonohá). Niekt. druhy cicajúce na pestovaných rastlinách, sú
obávanými škodcami v poľnohospodárstve, napr. Eurygaster (čes. kněţice), kt. škodí na obilí. Iné
druhy ţijú dravo a môţu byť teda uţitočné. V biol. boji proti mandelinke zemiakovej sa napr. pouţíva
ploštica Perillus bioculatus, kt. vyciciava larvy mandeliniek. Niekt. systémy sem zaradujú aj niekt
čeľade bzdôch: chrbtoplavkovité (Notonectidae), sietnačkovité (→Piesmatidae) a splošťulovité
(→Nepidae).
ploštičník strapcovitý →Cimifuga racemosa.
plotica obyčajná – Rutilus rutilus, ryba z čeľade kaprovitých (Caprinidae). Má červenkasté plutvy, je
aţ 30 cm veľká.
PLT – skr. angl. platelets trombocyty.
pľúca →pulmo.
plugger – [g. plug upchať; zátka] stom. natlačovač, čes. cpátko, ručný nástroj na zhotovovanie výplní.
Slúţi na utesňovanie (kondenzáciu) výplne, príp. tvarovanie jehj povrchu (modeláciu). Natlačovač
s rovným čelom (kopytkové, „slonia noha“) slúţi na dokonalú kondenzáciu výplne, najmä
amalgámovej, v kavite. Tzv. burnishers (leštiče, hladidlá) sú natlačovače s koncom v tvare guličky,
kuţelky, kvapky al. hrušky, slúţia na kondenzáciu amalgámu a súčasne na modeláciu povrchu
výplne.
Amalgam plugger – angl. natlačovač na amalgám.
Root canal plugger – angl. koreňový natlačovač.
pulmo, onis, m. – [g. pneuma] vlastné dýchacie orgány ţivočíchov. kt. dýchajú atmosferický vzduch.
Je to párový orgán uloţený v hrudníkovej dutine po obidvoch stranách srdca a pokrytý popľúcnicou
(→pleura). Pravé pľúca (pulmo dexter) tvoria 3 slaloky (horný, stredný a dolný), ľavé pľúca (pulmo
sinister) dva laloky (horný a dolný). Laloky sú oddelôené fisúrami (fissura obliqua horizontalis)
a tvoria ich segmenty. Na pľúcach sa rozlišuje vrchol (apex), rebrová, mediastinálna a
diafragmatická plocha. Na mediálnej ploche je viditeľná vyhlbenina pre perikard, výraznejšia vľavo
(vzniká tým jazykový výbeţok pľúc – lingula pulmonis). Na mediálnej ploche vstupujú do pľúc aj
cievy a hlavné bronchy v oblasti hílu.
Stavba pľúc – p. pripomínajú rozvetvenú tubuloalveolárnu ţľazu, kt. vývody predstavujú vetviace sa
bronchy (bronchiálny strom), sekrečné konce dýchacie oddiely p. Pravé a ľavé p. (pulmo dexter et
sinister) sú uloţené v pravej a ľavej pleurálnej dutine. Obidve p. nevypĺňajú ich však úplne, najmä
kaudálne, kde ponechávajú prázdne rezervné priestory (komplementárne sínusy), do kt. nezasahujú
p. ani pri svojom max. rozopnutí. Obidve pľúca majú preto len zhruba podobu pleurálnych dutín, t. j.
kuţeľov so zaobleným vrcholkom a oploštenou, resp. vyhlbenou mediálnou (mediastínovou)
plochou, privrátenou k sagitálne orientovanej priehradke, tzv. mediastinum.
Báza p. (basis, facies diaphragmatica) je polmesiacovitá a vlhlbená viac vpravo. Nasadá na klenbu
bránice, cez kt. majú pravé p. vzťahy k pravému laloku pečene, ľavé p. k ľavému laloku pečene,

fundu ţalúdka, slezine a príp. k flexura coli sin. Báza ostrým dolným okrajom p. (margo
diaphragmatica) prechádza kraniálne do rebrovej a mediastínovej plochy.
Rebrová plocha p. (facies costalis) nalieha na mostík, rebrové chrupavky a rebrá. Je preto konvexná
a na fixovaných p. in situ sú príp. odtlačky rebier. Poloha rebier je vyznačená aj vo farbe p.: časti
tejto plochy priľahlé k medzirebrovým priestorom sú viac pigmentované. Facies costalis prechádza
do mediastínovej plochy v ostrom prednom okraji p. (margo sternalis), vzadu v zaoblenom zadnom
okraji, kt. sa kladie do sulcus pulmonis thoracis.
Mediastínová plocha p. (facies mediastinalis) je vyhlbená a sú na nej odtlačky orgánov mediastína,
na kt. nalieha. Najväčšia ventrokaudálna časť tejto plochy je prehlbená aţ do jamky, naliehajúcej na
perikard (impressiones cardiacae), z kt. ľavá je vzhľadom na asymetrickú polohu srdca značne
hlboká; vykrojuje na prednom okraji ľavých p. zárez (incisura cardiaca), kt. nad bránicou s dolným
okrajom p. ohraničuje jazykovitý výbeţok p. (lingula pulmonis sinistri).
Za fossa cardiaca a nad ňou je ďalšia jamka klinovitého tvaru, s hrotom obráteným kaudálne, tzv.
hilus pulmonis; tu vstupuje do p. bronchus, nervy a vetvy a. pulmonalis a vystupujú pľúcne ţily a
lymfatické cievy. Tieto útvary utvárajú zväzok – pľúcnu stopku (radix pulmonis), pokrytý hladkou,
lesklou blanou (pleurou), tzv. mesopneumonium; kaudálna časť mezopneumónia zostupuje v
podobe vertikálnej duplikatúry k bránici ako plica mediastinopulmonalis (lig. pulmonale).
Usporiadanie útvarov v stopke a v híle pravých a ľavých p. je odchýlne. Vpravo je najkraniálnejší
bronchus pravého horného laloka (epartériový), pod ním a. pulmonalis a kaudálne vpredu vv.
pulmonales; vľavo nasleduje kraniokauálnym smerom: a. pulmonalis, bronchus, vv. pumonales.
Pred stopkou pravých p. je v. cava superior, časť pravej predsiene srdca, kraniálne nad stokou v.
thoracica longitudinalis dextra; vľavo nad stopkou p. je arcus aortae, dorzálne aorta descendens.
Nn. vagi prebiehajú na obidvoch stranách za stopkou, nn. phrenici pred stopkou.
Na mediastínovej ploche p. sú ešte odtlačky ciev a paţeráka. Na pravých p. za hílom je vertikálny
sulcus oesophageus, kraniálnejšie sulcus v. azygos (v. thoracicae longitudinales dx.), kt. ďalej
zatáča dopredu, obkolesuje kraniálny koniec hílu a mizne vpredu vo vertikálne prebiehajúcom
sulcus v. cavae superior. Na ľavých p. za hílom prebieha vertikálne sulcus aorticus, kaudálne v
malom rozsahu aj sulcus oesophageus; kraniálny koniec hílu obkolesuje oblúk aorty (impressio
arcus aortae), z kt. vybieha kraniálne sulcus a. subclaviae sin. a a. carotis communis sin.
Vrchol p., apex pulmonis, je zaguľatený a vystupuje z apertura thoracis superior 4 – 5 cm nad I.
rebro do oblasti krku. Na mediálnej ploche vrchola p. je sulcus a. subclaviae, pod kt. je vpravo
sulcus v. brachiocephalicae dx., vľavo sulcus v. subclabviae sin. a ešte kaudálnejšie a vpredu
sulcus costae primae.
P. sú rozdelené hlbokými, šikmo prebiehajúcimi zárezmi (fissurae interlobalres) na horný a dolný
lalok (lobus ventrocranialis et dorsocaudalis); na pravých p. fissura accessoria pulmonis dextri
oddeľuje z horného laloka stredný lalok (lobus medius). Plochy, kt. jednotlivé laloky na seba
naliehajú sa nazývajú facies contactus loborum.
Medzilalokové brázdy zasahujú do p. individuálne rôzne hlboko, najčastejšie aţ k hílu. Pravá býva
hlbšia ako ľavá. Fissura accessoria pulmonis dx. v 10 – 30 % chýba. Zriedka býva brázd viac, čím
sa zmnoţujú pľúcne laloky (napr. pri psoch a mačkách). Tak môţu byť rozdelené aj ľavé pľúca na 3
laloky. Praktický význam má rtg zistiteľný akcesórny lobus v. azygos (v. thoracicae londitudinales
dx.), odštiepený oblúkom rovnomennej ţily z mediastínovej plochy horného laloka pravých pľúc nad
hílom.
Medzilalokové brázdy sa nedajú na ţivom dokázať ani rtg ani perkutoricky. Preto treba poznať ich
priebeh, resp. projekciu na stenu hrudníka. Fissura interlobaris prebieha od hílu dorzokraniálne a

prechádza na kostálnu plochu p. asi 6 aţ 7 cm pod vrcholom p. vo výške tŕňa Th 3 (tela Th4). Toto
miesto je vo výške bázy spina scapulae. Odtiaľ zostupuje fissura v oblúku šikmo k ventrálnemu
obvodu bázy, kt. dosahuje v parasternálnej čiare, t. j. asi 4 – 5 cm od okraja sterna vo výške
chrupavky VI. rebra. Vľavo dosahuje táto brázda dolný okraj p. asi 2 cm od predného okraja a
vymedzuje tak úzky výbeţok, lingula pulmonis. Odtiaľ prebieha po báze p. k mediastínovej ploche a
končí sa pri híle.
Vpravo sa oddeľuje v zadnej axilárnej čiare z fissura interlobaris fissura accessoria pulmonis dx.;
táto prebieha takmer horizontálne zhruba pozdĺţ IV. rebra aţ k mostíku a oddeľuje z hor-ného laloka
stredný lalok.
Z priebehu medzilalokových brázd je zrejmé, ţe na zadnú stenu hrudníka do výšky IV. rebra sa
premietajú horné laloky, kaudálne laloky dolné: na prednú stenu vľavo sa premieta horný lalok,
vpravo horný a strený lalok; v axilárnej čiare sa nachádzajú na bočnej stene vľavo horný i dolný
lalok, vpravo horný, stredný a dolný lalok.
Farba p. závisí od mnoţstva krvi, prachu a vzduchu v p. Vo fétoch je červená, u novorodencov a
malých detí svetloruţová. Neskôr nadobúdajú p. bridlicovo sivú farbu a na ich povrchu sa zjavujú
tmavšie nepravidelné škvrny a sivočierne mramorovanie. Sfarbenie p. zapríčiňuje inhalovaný jemný
prach, kt. napriek všetkým ochranným opatreniam v dýchacích cestách (vibrizácia, hlien, riasinky)
sa dostáva aţ do p.
V alveoloch prach pohlcujú fagocyty, kt. ho odnášajú do lymfatických ciev a odtiaľ do lymfatických
uzlín uloţených pozdĺţ priedušiek a pri bifurkácii trachey, príp. do mediastínových uzlín. Tieto uzliny
sa preto zväčšujú a sfarbujú podľa farby prachu do čierna (u fajčiarov, baníkov), do hrdzava (u osôb
pracujúcich so ţeleznými rudami a ţelezom), do sivobelava (u robotníkov z vápeniek) a i. Prach z
najperiférnejších alveolov odnášajú fagocyty do subpleurálnych lymfatických ciev a ukladajú ho do
väziva medzi pľúcnymi lalôčikmi, čo sa prejaví ako mramorovanie.
P. sú porézne, mäkké, hubovité a vzdušné. Na reze z p. vyteká načervenalá, séromucinózna
spenená tekutina, a je počuteľné traskanie, podmienené vzduchom unikajúcim z pľúc.
Rozmery pľúc individuálne kolíšu. Priemerná výška p. u dospelého muţa je 25 – 27 cm, najväčší
predozadný rozmer je 16 – 17 cm, najväčší transverzálny priemer je vpravo 10, vľavo 7 cm. Objem
rozopnutých p. u dospelého je ~ 6500 ml. U novorodenca sa p. rýchlo rozpínajú, takţe do 14 d po
narodení sa ich objem zdvojnásobí. Merná hmotnosť p. je 0,345 – 0746; sú teda značne ľahké a na
vode plávu. Fetálne p. a p. mŕtvo narodených, resp. nerozdýchaných sú ťaţšie, 1,045 – 1,056,
preto klesajú pod vodu; rovnako aj p., kt. alveoly a drobné bronchy sú naplnené patol. produktmi.
Hmotnosť p. sa dá stanoviť len pribliţne, pretoţe závisí od náplne vzduchom, prekrvenia p. a
mnoţstva hlienu v bronchoch. Fetálne p. a p. novorodencov mrtvo narodených novorodencov a
dosiaľ nedýchajúcich sú ťaţšie. Priemerná hmotnosť pravých p. je 720 g, ľavých p. 630 g, u ţien
510 a 450 g). Pomer hmotnosti pravých a ľavých p. 11:10 aţ 8:7.
Pruţnosť p. je značná. Pri híle sú p. najmenej pruţné, zloţené najmä z veľkých bronchov, ciev a
väziva. Smerom k periférii pruţnosť p. pribúda, takţe najpruţnejšia je povrchová vrstva p. v rozsahu
25 – 30 cm, zloţená prevaţne z pľúcnych alveolov. V uzavretej pleurálnej dutine atmosferický tlak
rozpína alveoly a celé p.; po otvorení plurálnej dutiny sa uplatní elastickosť p. a pľúca kolabujú, t. j.
zmenšia svoj objem asi na 1/3.
Intrapulmonálne vetvenie bronchov – pravý a ľavý bronchus po vstupe do p. prebieha latero-dorzokaudálne, kde z kmeňového bronchu odstupujú v rôznych smeroch bočné bronchy. Postupným
vetvením bronchov na alveoly vzniká bronchiálny strom; →bronchy.
Hranice p. – apex pulmonis je uloţený vo vrchole pleurálnej dutiny (cupula pleurae) a jeho hranica je
totoţná s hranicou tejto dutiny.

Predná hranica p. (margo sternalis) ide súbeţne s prednou hranicou pleury, avšak bez toho, aby sa
jej dotýkala. Vpravo v mieste, kde je pripojená chrupavka VI. rebra k mostíku, t. j. v sternálnej čiare,
prechádza do dolnej hranice; predný okraj ľavých p. prechádza v dolnej hranici uţ vo výške
chrupavky IV. rebra, kt. sleduje laterálne v prudšom oblúku, a v para-sternálnej čiare je uţ zhodná s
dolnou hranicou vpravo.
Dolná hranica p. (margo diaphragmaticus) prebieha vpravo od pripojenia chrupavky VI. rebra k
mostíku laterálne tak, ţe v medioklavikulárenj čiare dosahuje dolný okraj chrupavky VI. rebra, v
strednej axilárnej čiare VIII. rebro v skapulárnej čiare X. rebro a pri chrbtici dolný okraj XI. rebra.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pravé pľúca
Lobus
Segmentum
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
superior 1 apicale (apicale)
2 posterius (dorsale, subapicale)
3 anterius (ventrale, pectorale)
medius 4 laterale
5 mediale
basalis 6 basale superius (craniale, apicale)
7 basale medialis (mediobasale,
cardiacum)
8 basale anterius (ventrobasale)
9 basale laterale (laterobasale)
10 basale posterius (dorsobasale)
Ľavé pľúca
Lobus
Segmentum
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
superior 1 apicale (apicodorsale)
2 anterius (ventrale, pectorale)
3 superius (craniale, lingula)
4 inferius (caudale, lingula)
basalis 5 basale superius (craniale, apicale)
6 basale mediale (anterobasiale,
ventromediobasiale)
7 basale anterius (ventrobasiale)
8 basale laterale (laterobasiale)
9 basale posterius (dorsobasiale)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pri vdychu sa dolná hranica p. posúva o 3 – 4 cm kaudálne, pri forsírovanom dýchaní aţ o 6 cm;
najväčšie posuny sú v axilárnej čiare.
Zadné hranice p. sa začínajú kaudálne pri tŕni Th10–11, vystupujú aţ k tŕňu Th2, odkiaľ divergujú k
hlavičkám prvých rebier.
U novorodenca sú predné hranice p. pri vonkajšom okraji mostíka; dolné hranice p. sú o jedno rebro
vyššie ako u dospelých, pričom sa ani u detí príliš nemenia. U starých ľudí sú dolné hranice p. o
jedno rebro kaudálnejšie ako u ľudí stredného veku. Dolnú hranicu p. značne menia expanzívne
procesy v brušnej dutine (nádory, plynatosť) a procesy v hrudníkovej dutine (asthma bronchiale,
emfyzém).
Funkciou pľúc – je výmena dýchacích plynov v dýchacích oddieloch p. a mechanizmus ich
ventilácie. Ich úlohou je kontinuálna dodávka O2 z atmosferického vzduchu do krvi pľúcnych kapilár
a eliminácia CO2 z pľúc do atmosféry. Túto funkciu vykonáva vďaka ventilačnej pumpe (kostra

hrudníka, inspiračné a exspiračné svaly, CNS a nervy inervujúce dýchacie svaly). Pri vdychu
(inspiratio) sa vzduch do p. nasáva, pri výdychu (exspiratio) sa z pľúc vypudzuje. Ventilácia p. sa
uskutočňuje dýchacími pohybmi hrudníka, pričom pleura predstavuje nielen kĺznu plochu, ale je aj
jednou zo zloţiek elastickej napínacej sústavy p. Hrudník–pleura–p. tvoria teda úzko spätú funkčnú
jednotku. P. však tvoria funkčný celok len v spojení s pľúcnou cirkuláciou. Porucha funkcie p. sa
prejavuje hypoxémiou, zlyhanie ventilačnej funkcie hyperkapniou.
2

2

P. s plochou alveolokapilárnej membrány ~ 70 m patria popri koţi (1,73 m ) a GIT k systémom, kt.
sú najviac vystavené účinku rozličných škodlivín z vonkajšieho prostredia. Tým sa vysvetľuje vysoký
výskyt chorôb dýchacích orgánov (najmä chron. bronchitídy, emfyzému) vrátane alergických (senná
nádcha, asthma bronchiale). V záujme zachovania zdravia sa vyvinuli v priebehu evolúcie špecifické
ochranné a obranné mechanizmy, kt. zabezpečujú ich dobrú funkciu. Hlavnú funkciu pľúc –
dýchanie – podmieňuijú →dýchacie pohyby.
Krvný a lymfatický obeh pľúc – pľúca majú dvojaký krvný obeh: 1. výţivny, zabezepčovaný
bronchialnymi cievami; 2. funkčný, umoţňujúci výmenu plynov, realizovaný pulmonálnymi cievami.
Aa. bronchiales, pre pravé p. obvykle jedna, pre ľavé p. obvykle dve, vystupujú zo začiatku
hrudníkovej aorty al. z niekt. interkostálnej tepny. K tomu pristupujú ešte drobné rr. Bronchiales, kt.
vystupujú z konkavity arcus aortae. Aa. bronchiales prebiehajú po zadnej strane kmeňových
bronchov, rozdeľujú sa na 2 – 3 anastomozujúce pozdĺţne vetvy, kt. sledujú bronchiálny strom aţ k
bronchuli respiratorii. Vyţivujú bronchiálny strom, lymfatické uzliny, kt. sú pri ňom uloţené, pľúcne
cievy, všetko väzivo p. a viscerálnu pleuru, kt. dosahujú interlobulárnymi septami. Na periférii
bronchiálneho stromu majú početné anastomózy s vetvami a. pulmonalis. Tie sa uplatňujú najmä pri
embólii niekt. z vetiev a. pulmonalis.
Vv. bronchiales odvádzajú len časť krvi privedenej cestou rovnomenných tepien. Prebiehajú pozdĺţ
vetiev bronchiálneho stromu, pri pľúcnom híle sa spájajú a vlievajú sa do vv. thoracicae
longitudinales al. do vv. intercostales.
Aa. pulmonales privádzajú svojím r. dexter a r. sinister ţilovú krv do príslušných p. R. dexter
vstupuje do hílu pravých p. pod bronchom pre pravý horný lalok, r. sinister do hílu ľavých p. nad
bronchom pre ľavý horný lalok. V ďalšom priebehu v p. sprevádzajú vetvy a. pulmonalis bronchy pri
ich hornom a zadnom obvode, kt. tu neutvárajú anastomózy. Od Ø 1 mm sú svalového typu a môţu
preto podľa potreby regulovať prietok krvi p. Vetva, kt. dosahuje respiratórny bronchulus sa delí na
vetvičky pre kaţdý ductus alveolaris, a tie to vetvičky sa štiepia na hustú kapilárnu sieť okolo
alveolov. Kapiláry alveolových stien sú opradené sieťou prekolagénových vláken.
Vv. pulmonales zbierajú sa z alveolovej siete na báze alveolov, prebiehajú najprv vo väzive medzi
acinmi, ďalej medzi lalôčikmi, veľké ţilu v septách medzi segmentami, teda nezávisle od priebehu
bronchov. Uţší vzťah k bronchom majú pľúcne ţily aţ v pľúcnom híle, kde leţia ventrálne a
kaudálne od vetiev a. pulmonalis a kmeňových bronchov. Obvykle dve vv. pulmonales dextrae a dve
vv. pulmonales sinistrae prebiehajú kaudálne od r. dexter et sinister a. pulmonalis a vlievajú sa do
ľavej predsiene srdca.
Dobre ventilované oblasti p. majú lepšie prekrvenie ako oblasti zle ventilované. Pri vdychu sú
kapiláry rozopnututím alveolov síce uţšie, ale celkový objem krvi v pľúcach je napriek tomu väčší,
lebo sa bronchy predlţujú rovnako ako väčšie vetvy a. pulmonalis. V pokoji preteká za min 4 l, pri
práci 25 aţ 30 l krvi. Určité oblasti p. môţu byť z funkčného obehu vyradené a-v anastomózami,
realizovanými a. pulmonalis a ţilovou sieťou pod sliznicou bronchov uţích ako 2 mm.
Lymfatické uzliny p. sú početné. Tvoria skupinu povrchových (pleurálnych) a skupinu hlbokých
(pulmonálnych) ciev z vlastného tkaniva p. Povrchové lymfatické cievy sú uloţené pod pleurou v
podobe hustej, ale jemnej siete, kt. hrubšie cievy sú na hraniciach pľúcnych lalôčikov makroskopicky

viditeľné. Tieto cievy majú chlopne, kt. dovoľujú prietok lymfy smerom do hílu p. Hlboké lymfatické
cievy sa začínajú zo spletí okolo krvných ciev pri ductus alveolares. Stena atrií a alveolov lymfatické
cievy nemá. Väčšie lymfatické uzliny sprevádzajú vetvy a. pulmonalis,vv. pulmonales a bronchiálny
strom a cez vsunuté lymfatické uzliny (lymphonodi pulmonales) sa dostávajú do hílových uzlín
(lymphonodi bronchopulmonales) a tracheobronchiálnych uzlín. Lymfatické uzliny sú v mladosti
bledoruţové, v dospelosti od prachu a sadzí tmavosivé aţ čierne.
K lymfatickým cievam patrí aj rozsiahly systém komunikujúcich priestorov v adventícii bronchov a
krvných a lymfatických ciev, kt. sa otvárajú do lymfatických kapilár. Pri vdychu sa tento systém a
lymfatické cievy plnia, pri výdychu odteká lymfa z p. Pulmonálna skupina lymfatických ciev nemá
obyčajne chlopne, len niekt. cievy, kt. spájajú povrchovú a hlbokú skupinu majú chlopne, kt.
umoţňujú prúd lymfy k povrchu p.
Nervy p. sú vegetatívne, parasympatikové (z nn. vagi) a sympatikové (z ggl. cervicale medium,
inferius a prvých 3 ggl. thoracales). Aj n. phrenicu sa spája s vláknami určenými pre p. Nervové
vlákna utvárajú v pľúcnom híle plexus pulmonalis anterior et posterior, kt. vlákna pokračujú do p.
pozdĺţ bronchov, ako aj pozdĺţ ciev, utvárajú ďalšie splete. V stenách väčších bronchov sú zhluky
gangliových buniek (parsympatikových). Aferentné vlákna sa začínajú prevaţne voľne v stene
bronchov (v epiteli) a stene alveolov. Eferentné vlákna inervujú svalovinu bronchiálneho stromu,
glandulae bronchales a cievy. Vágové vlákna pôsobia ako bronchokonstriktory a vazodilatátory,
sympatikové vlákna opačne. Citlivých vláken je veľmi málo; pľúcny parenchým je preto necitlivý a
rosiahle procesy p. najťaţšieho rázu nebolia.
pľúcna hypertenzia – zvýšenie tlaku krvi (hypertenzia) v a. pulmonalis. Delí sa na niekoľko typov
podľa mechanizmu vzniku. Zvýšenie tlaku zzaťaţuje pravú komoru srdca, vyvíja sa jej hypertrofia
a môţe vniknúť pravostranné srdcové zlyhanie (cor pulmonale) V dg. sa uplatňuje rtg hruidníka,
EKG, echokardiografia (zmeny na pravom srdci), angiografia, pravostranná katetrizácia, ventilačnoperfúzny sken, funkčné vyšetrenie pľúc a i. Th. sa zameriava na príčinu; dôleţitá je oxygenoterapia
pri pľúcnych chorobách, antikoagulačná al. vazodilatačná th. a i.
Pľúcna artériová hypertenzia – skr. PAH, typ pľúcnej hyperenzie, pre kt. sú typické zmeny na
cievach a ich reaktivity, ako je vazokonstrikcia, proliferácia hladkého svalstva a endotelu, trombóza.
V patogenéze sa uplatňuje porušenie rovnováhy medzi vazokonstrikčnými a vazodilatačnými
mechanizmami, podobne ako medzi faktormi, kt. podporujú mitogénnu a hemostatickú aktivitu,
a faktormi inhibujúcimi rast a hemostázu. Uplatňuje sa tu endotelín, prostacyklínym oxid dusnatý,
VIP, sérotonín a i. Poznanie týchto mechanizmov má význam v th. (antiendotelíny, prostacyklín,
ocid dusnatý a jeho donory, inhibítory PDE5, antitrombotická a antikoagulačná th. protizápalová th.
ap.). Do PAH sa zaraďuje aj prim. pľúcna hypertenzia (novšie idiopatická PAH), ďalej stavy po
systémových chorobách, infekcii HIV, podávanie niekt. anorektík, niekt. metabolické
a hematologické choroby a i. Na molekulovej úrovni sa študujú rastové faktory (TGF, BMPR2 –
bone morphogenic protein receptor typu 2) a i.
Pľúcna hypoxická hypertenzia – následok vazokonstrikcie pľúcnych ciev (hypoxia vyvoláva
v pľúcnom riečisku vazokonstrikciu – Eulerov-Liljestrandov reflex), kt,. vzniká najmä pri závaţnejších
pľúcnach chorobách (chronická obštrukčná choroba pľúc, intersticiálne pľúcne procesy a i.)
a pobytoch vop vysokých nadmorských výškach.
Obštrukčná pľúcna hypertenzia – vzniká v dôsledku embolizácie do pľúcnice al. jej vetiev
(→tromboembolická choroba).
Postkapilárna pľúcna hypertenzia – hypertenzia prenesená z ľavej predsiene pri mitrálnyhc
chybách a ľavostrannom srdcovom zlyhaní.

Reštrikčná pľúcna hypertenzia – vnzká následkom veľkého úbytku pľúcneho riečiska,
hyperkinetických ľavopravých skratov, sarkoidózy, histiocytózy, kompresie pľúcnych ciev a i.
Zvýšenie.
pľúcna kapacita – vyjadruje dychové hodnoty po spojení dvoch al. viacerých dychových objemov. Sú
to: vitálna kapacita, funkčná reziduálna kapacita, celková kapacita pľúc.
pľúcna ventilácia – pravidelná výmena vzduchu v pľúcach počas vdychu (inspíria) a výdychu
(exspíria), ktorá je energeticky zabezpečená kontrakciou dýchacích svalov.
pľúcnaté →ulitníky.
pľúcnik lekársky →Pulmonaria officinalis.
pľúcny objem – mnoţstvo vzduchu, ktoré moţno v daných podmienkach nadýchnuť, resp.
vydýchnuť. Sú to: dychový objem, inspiračný reverzný objem, expiračný reverzný objem
a rezidiuálny objem.
plumb/o- – prvá časť zloţených slov z l. plumbum olovo.
plumbaemia, ae, f. – [plumb- + g. haima krv] plumbémia, koncentrácia olova v krvi.
Plumbaginaceae – olovníkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, polokrov a bylín so striedavými
jednoduchými listami al. listami v prízemnej ruţici. Päťpočetné kvety sú pravidelné a obojpohlavné,
plodom je naţka al. toboľka. Prevaţne sú halofyty a rastú po celom zemskom povrchu (10 rodov,
350 druhov). U nás rastú husto trsnaté druhy rodu trávnička (Armeria), ako trávnička obyčajná
(Armeria vulgaris) a trávnička alpská (Armeria alpina). Na slancoch rastie limonka obyčajná
(Limonium vulgare). Iné druhy sa pestujú ako okrasné, napr. olovník európsky (Plumbago
europaea).
plumbotherapia, ae, f. – [plumbo- + g. therapeiá liečenie] plumboterapia, liečenie zlúč. olova.
plumbum, i, n. – olovo.
Plumbum aceticum – skr. Plumb. acet., ČSL 4, octan olovnatý, syn. Plumbi acetas, trihydrát octanu
–
+
olovnatého, (CH3COO )2Pb2 .3 H2O, Mr 379,33, bezvodého 325,29; dermatologikum. Sú to
bezfarebné kryštáliky al. biely, kryštalický prášok, slabo zapáchajúci kys. octovou. Na vzduchu
zvetráva, prijíma oxid uhličitý a prechádza do zásaditého uhličitanu. Je ľahko rozp. vo vode, mierne
rozp. v 95 % liehu, prakticky nerozp. v chloroforme a dobre rozp. v 85 % glycerole. Pouţíva sa ako
súčasť jednoduchej olovnatej náplasti a masti, kt. majú adstringentný účinok.
Dôkaz
a) Asi 0,5 g látky sa rozpustí v 15,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b) a c). K 5,0 ml sa pridá
niekoľko kv. rozt. sulfidu sodného; vzniká čierna zrazenina, nerozp. v zriedenej kys. chlorovodíkovej
2+
(Pb ).
b) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá 1,0 ml zierdenej kys, sírovej; vyulučuje sa biela zrazenina,
rozp. v nadbytku rozt. octanu amónneho. K tomuto rozt. sa pridá rozt. chromanu draselného;
2+
vylučuje sa ţltá zrazenina, rozp. v zriedenom rozt. hydroxidu sodného (Pb ).
c) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridáva po kv. rozt. chloridu ţelezitého; rozt. sa sfarbí červeno
–
2+
(CH3COO ) a súčasne sa vylučuje biela kryštalická zrazenina (Pb ).
Stanovenie obsahu
Asi 0,3500 g látky sa rozpustí v 100 ml vody, pridá sa 1,0 ml zriedenej kys. dusičnej, asi 0,6 g
metyltymolovej modrej s dusičnanom draselným, 3,0 g meténamínu a titruje sa odmerným rozt.
chelatónu 0,05 mol/l z modrého do ţltého sfarbenia.

1 ml odmerného rozrt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,01897 g C4H6O4Pb.3 H2O.
Uschováva sa v dobre uzavretých fľašiach. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu.
Pouţíva sa spolu s kamencom (síran hlinitodraselný) na prípravu adstringentných rozt.
Dávkovanie – dms 0,1 g, dmd 0,3 g.
plumbum carbonicum – uhličitan olovnatý, olovená bieloba.
Plumbum oxydatum – skr. Plumb. oxyd., ČSL 4, syn. Plumbi oxidum, oxid olovnatý, „glejt“, PbO, Mr
223,20; dermatologikum. Je to ţltý, zelenoţltý al. slabo oranţovoţltý prášok, bez zápachu. Na
vzduchu prijíma vlhkosť a CO2 a prechádza na zásaditý uhličitan. Je prakticky nerozp. vo vode a 95
% liehu. Rozpúšťa sa v zriedenej HNO3, konc. kys. octovej a v rozt. alkalických hydroxidov.
Dôkaz
a) Asi 0,4 g látky sa rozpustí v 2,0 ml zriedenej HNO3 a rozt. sa zriedi vodou na 10,0 ml. Rozt. sa
pouţije aj na skúšku b). K jednej polovici rozt. sa pridá niekoľko kv. rozt. sulfidu sodného; vzniká
2+
čierna zrazenina nerozp. v zriedenej HCl (Pb ).
b) K druhej polovici rozt. zo skúšky a) sa pridá 1,0 ml zriedenej kys. sírovej; vylučuje sa biela
zrazenina, rozp. v nadbytku rozt. octanu amónneho. K tomuto rozt. sa pridá rozt. chromanu
2+
draselného; vylučuje sa ţltá zrazenina, rozp. v zriedenom rozt. hydroxidu sodného (Pb ).
Stanovenie obsahu
Asi 0,2200 g látky sa rozpustí v 1,0 ml zriedenej kys. dusičnej a rozt. sa zriedi 100 ml vody. Pridá sa
asi 0,1 g metyltymolovej modrej s dusičnanom draselným, 3,0 g meténamínu a titruje sa odmerným
rozt. chelatónu 0,05 mol/l z modrého do ţltého sfarbenia.
1 ml odmerného rozt. chelatónu 0,05 mol/l zodpovedá 0,1116 g PbO.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.
Prípravky – Emplastrum plumbi simplex.
plumbum oxydatum rubrum – mínium, oxid olovnato-olovičitý.
plumbum subcarbonicum – zásaditý uhličitan olovnatý.
plumericín – metylester kys. [3aS-(3E,3a,4a,7a,9aR*,9b)]-3-etyilidén-3,3a,7a,9b-tetrahydro-2oxo-2H,4aH-1,4,5-trioxadicyklopent[a,hi]indén-7-karboxylovej,
C15H14O6,
Mr
290,26; seskviterpenoid s účinkom proti niekt. hubám a Mycobacterium
tuberculosis 607. Nachádza sa v koreňoch Plumeria multiflora Muell.-Arg. a P.
rubra var. alba, Apocynaceae.
Plumericín

plumierid

–

syn.

agoniadín;

,

metylester kys. 1-(-D-glukopyranozyloxy)-4,7-dihydro-4 -(1,
,
hydroxyetyl)-5 -oxospiro[cyklopenta[c]pyran-7(1H),2,(5 -H)-furan]-4karboxylovej, C21H26-O12, Mr 470,42; látka, kt. sa nachádza v kôre stromu
Plumeria lancifolia Muell.-Arg., P. acutifolia a P. rubra var. alba,
Apocynaceae.
Plumierid

plummerizácia – [Plummer, Henry St., 1874 – 1937, minnesotský internista, endokrinológ] blokáda
štítnej ţľazy jodidom.
Plummerov príznak – [Plummer, Henry Stanley, 1874 – 1937, minnesotský internista, endokrinológ]
→príznaky.
Plummerov syndróm – [Plummer, Henry Stanley, 1874 – 1937, minnesotský internista, endokrinológ]
→syndrómy.
Plummerov-Vinsonov syndróm – [Plummer, Henry Stanley, 1874 – 1937, minnesotský internista,
endokrinológ; Vinson Porter Paisley, 1890 – 1959, rochesterský chirurg] →syndrómy.
plumula – zárodočný púčik medzi podklíčnolistovým článkom (hypokolyl) a zárodočnými klíčnymi
listami na klíčku vzniknutého z oplodnenej vajcovej bunky; →reprodukcia.
pluri- – prvá časť zloţených slov z l. plus viac.
pluricentricus, a, um – [pluri- + l. centrum stred] pluricentrický, viacstredový.
plurifocalis, e – [pluri- + l. focus ohnisko] plurifokálny, mnohoohniskový, mnoholoţiskový.
pluriformis, e – [pluri- + l. forma tvar] pluriformný, mnohotvarový.
pluriglandularis, e – [pluri- + l. glandula ţľaza] pluriglandulárny, mnohoţľazový, týkajúci sa viacerých
ţliaz.
pluriglandulárny syndróm →syndrómy.
plurigravida, ae, f. – [pluri- + l. gravida ťarchavá ţena] ţena opakovane gravidná.
plurilocularis, e – [pluri- + l. locus miesto] plurilokulárny, multilokulárny.
plurimenorrhoea, ae, f. – [pluri- + g. mén-menos mesiac + g. rhoia tok] plurimenorea, menštruácia,
kt. sa opakuje v krátkych intervaloch.
plurinuclearis, e – [pluri- + l. nucleus jadro] plurinukleárny, viacjadrový.
pluriorifficialis, e – [pluri- + l. os-oris ústa + l. facere činiť] pluriorificiálny, zjavujúci sa vo viacerých
telových otvoroch súčasne (príznaky choroby).
pluripara, ae, f. – [pluri- + l. parere rodiť] ţena, kt. opakovane rodila, mnohorodička.
pluripotens, entis – [pluri- + l. potens mocný] pluripotentný, viacmocný, mnohomocný.
plutomania, ae, f. – [g. plútos bohatstvo + g. maniá vášeň] plutománia, chorobná túţba po
zbohatnutí.
plutónium – [g. Plouton boh podsvetia] chem. prvok značky Pu, Ar 94, Z 242. Najstabilnejšie izotopy
242 a 244. Je to prudko jedovatý, umelo vyrobený rádioktívny kovový prvok, 4-, zriedka 3-, 5-, 6- a
238
7-mocný. V zemskej kôre sa nachádza 10 – 22 %. Prvý vyrobil izotop Pu Seaborg a spol. (1946).
239
238
Jeho priemerný biol. t0,5 je 86,4 r., t0,5 Pu je 24,390 r, obidva sú -ţiariče. Izotop Pu sa pouţíva
ako rádioizotopový termoelektrický generátor, v rádionuklidových batériách v kardiostimulátoroch; s
239
berýliom slúţi ako zdroj neutrónov. Izotop
Pu sa uplatňuje ako atómová zbraň a pouţíva sa v
reaktoroch. Koncentruje sa v kostiach V pokuse na zvierati sa pozorovali po oţiarení Pu nádory
238
–13
239
–
pľúc, zriedkavejšie kostí. Max. prípustná koncentrácia Pu vo vzduchu je 7.10 Ci/cc Pu 6.10
13
Ci.
plutvonožce →Pinnipedia.
plutvovce – čeľustnatce; →Gnathostomata.
pluvialis, e – [l.] daţďový.

pluvius, a, um – [l.] daţďový. Aqua pluvia – daţďová voda.
pľuzgierka islandská →Cetraria islandica, lišajníky.
pľuzgiernik lekársky – Lytta vesicatoria, májkovité.
plynatosť – meteorizmus, zmnoţenie plynu v črevách. M. je najčastejší príznak funkčných i org.
porúch GIT. Vzniká následkom poruchy dynamickej rovnováhy medzi prívodom, resp. vznikom
plynu a jeho resorpciou. V GIT sa vţdy nachádza určitý objem plynu, kt. zloţenie, objem a
distribúcia kolíšu v závislosti od jedinca, času a potravy. V ţalúdku tvorí plyn ţalúdkovú bublinu,
najhojnejší je však v tračníku, kde sa hromadí najmä v jeho pravom a ľavom ohybe a esovitej
slučke. V tejto slučke je plynový vačok takmer konštantný a moţno ho dobre vidieť na profilových rtg
snímkach. Menšie bubliny plynu v tenkom čreve sú za normálnych okolností mobilné a prchavé.
Plyn v GIT pochádza z pohlteného vzduchu a z chem. tráviacich reakcií (kvasné a hnilobné
procesy). Črevný plyn obsahuje dusík (N2), vodík (H2), oxid uhličitý (CO2) a určitý podiel sírovodíka
(H2S). Pri nadmernom prívode sacharidov al. bielkovín vzniká relat. nedostatok tráviacich enzýmov.
Najviac je dusíka, pri mliečnej potrave je > 50 % H, pri mäsitej strave > 60 % N a asi 30 % metánu
a pri vegetabilnej strave > metánu a > 30 % CO2.
Zdravý človek denne eliminuje 500 – 2000 ml plynu konečníkom. Malá časť plynu odchádza z GIT
ústami ako ruktus a vylučuje sa pľúcami. Značný objem plynu vstupuje v črevnej stene do krvi a
vylučuje sa pľúcami. Tento prestup sa riadi parciálnym tlakom kaţdého plynu v GIT a krvi,
vlastnosťami sliznice a povahou plynu. Najrýchlejšie sa plyny resorbujú v ileu (najmä H 2, CO2 a O2).
Dusík prestupuje zle, pretoţe krv i alveolárny vzduch sú ním nasýtené. Preto ostáva hlavnou
súčasťou análneho plynu. Aj plyny vzniknuté v céku kvasením sa sčasti resorbujú, takţe napr.
poţitie fazule je vov vydychovanom vzduchu zvýšený obsah H 2. Hnilobné plyny z distálneho
tračníka sa vypudzujú konečníkom a análnym otvorom. Vodík a metán sú horľavé, preto treba pri
elektrokoagulácii v rekte insuflovať vzduch pre nebezpečie explózie. Pri poklese tonusu v niekt.,
časti GIT klesá parciálny tlak plynu v úseku, kt. sa rozpína a krvný plyn môţe difundovať do
črevného priesvitu.
Plynatosť vyvoláva nevoľnosť, nadúvanie, pocit plnosti, bolestivé napätie aţ kolikovité bolesti al.
tachykardiu. Brucho býva nafúknuté, nad úrovňou hrudníka, jeho stena napätá, poklep bu-bienkový,
najmä nad miestami nahromadenia plynu, t. j. nad pečeňovým a slezinovým ohy-bom tračníka. Na
vzniku m. sa môţu zúčastňovať viaceré príčiny. Vţdy treba vylúčiť org. príčinu, pátrať po príp.
aereofágii, tráviacej insuficiencii a prekáţke resorpcie a eliminácie plynu.
Aerofágia vzniká pri hlasitom hltaní, pri aktívnom grganí, keď sa viac vduchu pohltí ako vypudí, pri
vťahovaní vzduchu hltanom aţ do ţalúdka za súčasného uzavretia glottis na uvoľnenie lipnucého
hlienu (tento manéver sa môţe stať tikom), pri nervovej a vegetatívnej labilite a neuróze napr. z
nevyriešených konfliktov. Pohltený vzduch najprv prejde tenkým črevom a je za normálnych
okolností za 10 – 20 min v tračníku a za 15 – 30 min sa ako flatus vypudí konečníkom. Zhĺtnutý
vzduch sa môţe v ţalúdku rozmnoţiť chem. reakciami HCl s potravou al. liekmi, napr.
hydrogénuhličitanom v anacídach al. v regurgitujúcej dvanástni-kovej šťave (CO2).
Nadmerná tvorba plynu v črevách vzniká pri poruchách trávenia na podklade deficitu enzýmov. Pri
achlorhydrii sú v tenkom čreve prítomné baktérie a zúčastňujú sa tu aj na tvorbe plynu. Deficit
laktázy v tenkom čreve zapríčiňuje nedostatočnú hydrolýzu laktózy, kt. sa dostáva do tračníka a tu
sa pôsobením baktérií rozkladá za tvorby plynu na kys. mliečnu a kys. octovú. Pri nadmernom
prívode sacharidov al. bielkovín vzniká relat. nedostatok tráviacich enzýmov. V pravej polovici
tračníka kvasením nestrávených sacharidov a celulózy vzniká CO2, H2, H2S, kým v ľavej polovici
tračníka hnitím nestrávených bielkovín vzniká NH3, CH4, H2, stopy H2S a prchavé karboxylové kys.

K najčastejším príčinám porúch resorpcie, resp. výmeny plynov v črevách patrí prílišné rozopnutie
čreva (ileus), zápalové zmeny (akút. enteritída, Crohnova choroba, atrofia pri sprue, venostáza pri
pravostrannej nedostatočnosti srdca, portálna hypertenzia pri pečeňovej cirhóze a ischémia pri
mezenteriálnej ateroskleróze).
Eliminácia črevného plynu býva porušená pri zápche, spazmoch esovitej slučky, napr. pri
divertikulóze, dolichokolón a nádoroch čreva. Na vzniku pooperačného m. sa zúčastňuje
spomalenie peristaltiky, hltanie vzduchu a porucha vyprázdňovania ţalúdka v leţiacej polohe
naznak.
M. pri cestovaní v horách al. lietadle vzniká z pridruţeného rozopnutia brušného plynu pri poklese
atmosferického tlaku.
Th. – pri aerofágii sa odporúča nehlasné hltanie, vyhýbanie sa aktívnemu grganiu, abstinencia
fajčenia a odvykanie neurotickému tiku. Osvedčuje sa psychoterapia a odstraňovanie chýb
v alimentárnej hygiene. Pri nadmernej produkcii plynu v čreve sa upravuje diéta, odporúča sa
vyhýbanie sa nafukovacím zeleninám, ako je cibuľa, kapusta, fazuľa, hrach, šošovica a obmedzenie sacharidov, príp. substitúcia HCl, pepsínu, pankreatických enzýmov. Pri súčasnej hnačke
môţe pomôcť obmedzenie mlieka. Zlepšenie difúzie plynov sa dosahuje zlešpením cirkulácie. U
inak zdravých osôb sa preto odporúča zvýšená pohybová aktivita (šport, telesné cvičenia), th.
srdcovej insuficiencie, portálnej hypertenzie. Absorpciu plynov zlešuje bismuthum subnitricum s
magnesium peroxidatum al. calcium carbonicum (podľa zápchy al. hnačky). Elimináciu
konečníkových plynov uľahčuje odstránenie zápchy, nie však drastickými laxatívami, ale skôr
®
inertnými olejmi, mucilagogami, metoklopramidom (Cerucal ). Elimináciu plynu z čriev urýchľujú aj
®
protipenové prostriedky, ako sú silikóny, dimetylpolysiloxán (Espumisan ap.). Pooperačnému m. sa
®
dá zabraniť aspiráciou ţalúdkovou sondou, podaním metoklopramidu (Cerucal inj.) a včasnou
mobilizáciou. U vegetatívne labilných a neurotických osôb je vhodná psychoterapia, príp.
psychofarmaká.
plynová gangréna – klostrídiová myonekróza. Ide o nekrotizujúce infekcie mäkkých tkanív, kt. sa
vyskytujú po úrazoch, pri chir. ranách al. okolo penetrovaných infikovaných cudzích telies.
Charakterizuje ich hlboká toxémia, extenzívny edém, masívna nekróza tkaniva a produkcia plynu
rôzneho stupňa. Infekciu vyvolávajú anaeróbne, sporulujúce, grampozit. baktérie rodu Clostridium,
kt. produkujú rôzne toxíny, najmä -toxín. Všetky sú hemolytické, vyvolávajú nekrózu, ikterus,
anémiu, zlyhanie obličiek a závaţné systémové poruchy, sú kardiotoxické a neurotoxické.
Anaeróby, kt. neobsahujú superoxiddismutázu, katalázu ani peroxidázy, sú neobyčajne citlivé na O2
a kyslíkové radikály. V th. sa osvedčuje hyperbarická →oxygenácia. Pri pO2 33 kPa sa zastavuje
tvorba a-toxínu, pri tlaku 0,3 MPa sa zvýši pO2 na hodnoty, pri kt. sa blokuje rast i ďalšia invázia
klostrídií.
pĺžovité →Cobitidae.
Pm – chem. prvok promécia.
pm – 1. skr. angl. personal mail osobná správa; 2. skr. angl. z l. post meridium po obede (po 12. h).
p. m. – skr. 1. post mortem po smrti; 2. punctum maximum bod al. miesto najväčšej auskultačnej
intenzity; 3. post mestruationem po menštruácii (od jej začiatku).
P-mitrale – syn. P-sinistroatriale, P-sinistrocardiale, dvojvrcholová al. dvojfázová, rozšírená vlna P (>
0,10 s) na EKG ako príznak tlakového al. objemového zaťaţenia ľavej predsiene.
PML – skr. progresívna multifokálna leukoencefalopatia.
PMSG – skr. angl. Pregnat Mare Serum Gonadotrop(h)ine, gonadotropín gravidných kobýl, konský
cyonín, konský gonadotropín, sérový gonadotropín. Je to glykopropteín, kt. sa nachádza v krvi

gravidných kobýl. Stimuluje rast folikulov a tvorbu ţltého telieska vo vaječníku. Obsahuje ~ 30 %
®
proteínov a 45 % sacharidov, najmä hojne sialových kys. Objavil ho Cole a Hart (1930 (Antex 490 ,
®
®
®
®
®
®
®
Antistab , Eleagol , Gestyl , Gonadotraphon F.S.H. , Lobulantina , Preladon-S , Priatin ,
®
®
®
®
Primantron , Seragon , Serogan , Serotropin ).
PN – skr. pyelonferitída.
PNA – skr. Paríţske Nomina Anatomica, platné od r. 1955; predchádzala mu bazilejská (BNA, 1895) a
jénska nomenklatúra (JNA, 1935).
pneo- – prvá časť zloţených slov z g. pnoiá dych.
pneodynamicus, a, um – [pneo- + g. dynamis sila] pneodynamický, týkajúci sa dynamiky dýchania.
pneographia, ae, f. – [pneo- + g. grafein písať] pneografia, zaznamenávanie prúdenia vzduchu počas
dýchania.
pneum/at/o- – prvá časť zloţených slov z 1. g. pneuma vzduch; 2. g. pneumón pľúca.
pneumabdomen, inis, n. – [pneum- (1) + l. abdomen brucho] prítomnosť voľného vzduchu v brušnej
dutine.
pneumarthrosis, is, f. – [pneum (1) + g. arthron kĺb + -osis stav] pneumartróza, prítomnosť vzduchu v
kĺbovej dutine.
pneumascos, i, m.– [pneum- (1) + g. askos mach] prítomnosť vzduchu al. plynu v brušnej dutine.
pneumathaemia, ae, f. – [pneumat- (1) + g. haima krv] prítomnosť vzduchu al. plynu v krvnom obehu
(vzduchová embólia).
pneumaticus, a, um – [g. pneuma vzduch] pneumatický, vzdušný, vzduchový, týkajúci sa dýchania.
pneumatisatio, onis, f. – [g. pneuma vzduch] pneumatizácia, zanesenie vzduchu do tkaniva.
pneumatmosis, is, f. – [pneum- + g. atmos para + -osis stav] pľúcna choroba vyvolaná vdýchnutím
toxického plynu, napr. fosgénu, tetrachlórmetánu, nitrózových plynov al. výparov (pneumonefelóza).
Klin. sa prejavuje edémom pľúc, príp. loţiskovými pneumóniami.
pneumatocardia, ae, f. – [pneumato- + g. kardiá srdce] pneumatokardia, prítomnosť vzduchu (plynu)
v srdcových komorách.
pneumatocele, es, f. – [pneumato- (2) + g. kélé prietrţ] pneumatokéla; 1. syn. pneumokléla, prietrţ
pľúc; 2. nahromadenie vzduchu v tkanive, koţný emfyzém; 3. dutina vyplnená plynom, pneumokéla
prisonových dutín, napr. pneumosinus dilatans.
pneum(at)ocephalus, i, m. – [pneumato- (1) + g. kefalé hlava] traumatický pneum(at)ocefalus,
preniknutie vzduchu pod mozgové obaly al. do komorového systému mozgu, preniknutie vzduchu
do lebkovej dutiny, napr. po zlomenine lebky s ruptúrou dura mater al. po zlomeninách prinosových
dutín.
pneumatóda – štruktúra, kt. zabezpečuje výmenu plynov medzi vonkajším prostredím a rastlinou
(prieduchy a lenticely).
pneumatodyspnoe, es, f. – [pneumato- (1) + dyspnoe] pneumatodyspnea, sťaţené dýchanie pri
rozdutí pľúc.
pneumatofory – rúrkovníky.
pneumatorrhachis, is, f. – [pneumato- (1) + g. rhachis chrbtica] pneumatorachis, prítomnosť vzduchu
(plynu) v chrbticovom kanáli.

pneumatosis, is, f. – [pneumat- (1) + -osis stav] pneumatóza; nadmerná vzdušnosť, plynatosť,
nadmerná prítomnosť vzduchu al. plynu v organizme.
Pneumatosis cadaveralis – p. postmortalis.
Pneumoatosis cystoides intestini – p. intestinalis cystoides.
Pneumatosis intestinalis cystoides – p. cystoides intestini, PIC, cystoidná črevná pneumatóza,
podmienená prítomnosťou črevného plynu v lymfatickom tkanive, pp. následkom činnosti
plynotvorných baktérií s nízkou virulenciou. Prvý ho opísal Vernoi (1738). Ide mnohopočetné
intramurálne cysty v submukóze al. subseróze s Ø aţ niekoľkých cm. Prítomný je ohraničený
granulomatózny infiltrát s polynukleármi a obrovskými bunkami podobný infiltrátom pri Crohnovej
chorobe. PIC častejšie postihuje muţov ako ţeny (3,5:1). Najčastejšie sa vyskytuje v jejúne, v
hrubom čreve sa zisťuje asi v 6 %.
Patogenézu PIC vysvetľuje mechanická teória prechodom plynu z črevného priesvitu pod tlakom a
disekciou jednotlivých vrstiev črevnej steny. Významným faktorom je chron. kašeľ, kt. zapríčiňuje
ruptúru alveol a následný vznik pneumomediastína. Vzduch z mediastína potom prechádza do
retroperitoneálneho priestoru a následne do mezentériového tkaniva, kde utvára cysty v črevnej
stene. Baktériová teória predpokladá, ţe na vzniku PIC sa zúčastňujú baktérie produkujúce plyn, kt.
invadujú do črevnej steny. Biomechanická teória vysvetľuje vznik cýst ako následok fermentácie
uhľovodíkov s následným vychytávaním plynu črevnou stenou. PIC postihuje osoby po
transplantácii, najmä uţívajúcich kortikoidy, kt. zapríčiňujú atrofiou Payerových plakov a defekty na
sliznici.
Sek. PIC sprevádza črevné ochorenia, ako je obštrukcia čreva nádorom, chron. peptický vred a i.
Môţe sa spájať s ischémiou aţ nekrózou čreva. Charakterizuje ju kombinácia príznakov z cysticky
zmeneného segmentu okolitej časti čreva s príznakmi základného ochorenia. Niekedy sa PIC
komplikuje invagináciou, kt. pôsobí ako vodič hlavy invaginátu. Bolesti brucha, horúčka a nález krvi
pri vyšetrení per rectum nabádajú k včasnej dg. a príp. chir. výkonu. Nález peritoneálneho dráţdenia
s príp. hypotenziou signalizuje rozvoj akút. brucha, kt. vyţaduje urgentný zásah.
Dg. – stanovuje sa kolonoskopiou, pri kt. sa cysty javia ako pendulujúce polypy al. konvolúty
cystických útvarov. Priľahlá sliznica je bledá a môţe na dotyk krvácať. Rtg nález charakterizuje
obkruţujúci kontrastný tieň pozdĺţ postihnutého segmentu čreva. Báriová náplň vyplňa
mnohopočetné prisadnuté defekty, kt. sa podobajú polypom.
Th. – prim. PIC sa lieči konzervatívne diétou, príp. širokospektrálnymi antibiotikami a metronidazolom. Za podstatnenú sa pokladá th. kyslíkom, kt. pôsobí na anaeróbnu flóru a utvára difúzny
gradient naprieč cysticky zmenej steny čreva, čím urýchľuje odchyod intracystického plynu. Sek.
PIC sa lieči odstránením príčiny, kt. má za následok úpravu cysticky zmeneného čreva.
Pneumatosis postmortalis – p. cadaveralis, posmrtná pneumatóza, tvorba plynových dutín
v tkanivách mŕtveho tela.
Pneumatosis pulmonum – pneumatóza pľúc, abnormálne rozšírenie vzduchových priestorov pľúc,
hyperinflácia pľúc.
Pneumatosis sanguinis – pneumatóza krvi, prítomnosť vzduchu (plynu) v krvi.
pneumatotherapia, ae, f. – [pneumato (1) + g. therapeiá liečeni] pneumatoterapia, liečenie inhaláciou
vzduchu (kyslíka).
pneumaturia, ae, f. – [pneumat- + g. úron moč] pnematúria, vylučovanie moču obsahujú-ceho plyn.
pneumoangiographia, ae, f. – [pneumo- (2) + g. angeion cieva + g. grafein písať]
pneumoangiografia, rtg znázornenie cievneho systému v pľúcach.

pneumoarthrographia, ae, f. – [pneumo- (1) + g. arthron kĺb + g. grafein písať] pneumoartrografia, rtg
znázornenie mäkkých častí kĺbu s pouţitím negat. kontrastnej látky. Do kĺbovej dutiny sa zavádza
vpichom plyn (najčastejšie vzduch al. kyslík) v objeme 100 – 200 ml. Najčastejšie sa vyšetruje
kolenový a ramenný kĺb, a to najmä pred chir. výkonom. Indikáciou p. sú najmä traumatické
poškodenia chrupaviek (meniskov) a skríţených väzov. Kontraindikácou sú akút. zápaly
vnútrokĺbových štruktúr.
®

P. sa môţe robiť aj pozit. kontrastnou látkou (Verografin , 5 – 20 ml 60 %) al. metódou dvojakého
kontrastu (5 – 10 ml pozit. kontrastnej látky a 100 – 200 ml plynu). Snímkuje sa pri skiaskopickej
kontrole v rozličných projekciách cielenými snímkami a tomograficky al. sonograficky.
pneumobronchographia, ae, f. – [pneumo- (2) + g. bronchos prieduška + g. grafein písať]
pneumobronchografia, rtg znázornenie pľúc a priedušiek; vzduch v bronchoch slúţi ako negat.
kontrastný materiál.
pneumobronchomycosis, is, f. – [pneumo- (2) + g. bronchos prieduška + g. mykés huba + -osis
stav] pneumobronchomykóza, plesňová choroba pľúc a priedušiek.
pneumobronchotomia, ae, f. – [pneumo- (2) + g. bronchos prieduška + g. tomé rez]
pneumobronchotómia, chir. preťatie pľúc a priedušiek.
pneumocardialis, e – [pneumo- (2) + g. kardiá srdce] pneu-mokardiálny, týkajúci sa pľúc a srdca.
pneumocephalus, i, m. – [pneumo- (2) + g. kefalé hlava] pneumocefalus, nahromadenie vzduchu vo
vnútrolebkovom priestore, preniknutie vzduchu pod mozgové obaly al. do komorového systému
mozgu.
pneumococcaemia, ae, f. – [pneumococcus + g. haima krv] pneumokokémia, prítomnosť
pneumokokov v krvi.
Pneumococcus – [pneumo- (1) + l. kokkos jadro] pneumokok, grampozit diplokok; →Streptococcus
pneumoniae.
pneumoconiosis, is, f. – [pneumo- (2) + g. konis prach + -osis stav] →pneumokonióza. P. simplex –
jednoduché zaprášenie pľúc, vyvoláva biol. málo aktívny, nerozp. a nevstreba-teľný druh prachu,
napr. antrakóza.
Pneumocystis carinii – prvok, kt. patrí k výtrusovcom (Sporozoa). Nachádza sa v pľúcach niekt.
divokých zvierat. Vyskytuje sa najčastejšie v Európe. Má tvar malých plazmatických teliesok s Ø 2
m v slizovitých obaloch (10 m), kt. sa nachádzajú v pľúcnych alveoloch. Nachádza sa aj vo forme
väčších útvarov, obsahujúcich 8 zárodkov, ktorými sa šíri na ďalšie hostitele. Vypĺňa obyčajne
pľúcne alveoly a bronchioly, takţe pľúca nadobúdajú voštinovitý vzhľad.U dojčiat a novorodencov
vyvoláva ťaţkú pneumóniu. Človek sa nakazí infikovanými hlodavcami inhalačnou cestou.
Inkubačné obdobie je 1 – 4 týţd. Postihuje častejšie nedonosených a novorodencov do 4 mes.
Dôleţitú úlohu má celulárna imunita (vyskytuje sa napr. u pacientov s AIDS, leukémiou, tbc, po
kortikoterapii). Choroba patrí k nozokomiálnym nákazám. Prejavuje sa cyanózou, tachy-pnoe.
Úmrtnosť je vysoká.
Dg. – stanovuje sa mikroskopicky a sérol. pri sekcii histol. vyšetrením rezov z pľúcneho tkaniva.
Th. – kauzálnu th. nepoznáme. Prevencia spočíva v boji s hlodavcami a prísnom protiepidemickom
reţime.
pneumocystosis, is, f. – [Pneumocystis carinii + -osis stav] pneumocystóza, pneumocystová
pneumónia, atypický zápal pľúc s nápadnými penovitými hmotami v alveoloch, kt. sú veľkým
zhlukom prvokov Pneumocystis carinii.

pneumocystographia, ae, f. – [pneumo- (2) + g. kystis mechúr + g. grafein písať] pneumocystografia, rtg vyšetrenie močového mechúra po naplnení vzduchom ako negat. kontrastom.
pneumoencefalografia – [pneumoencephalographia] PEG, je zobrazenie mozgových komôr po
insuflácii vzduchu do mozgových komôr a subarachnoidálneho priestoru, odkiaľ sa najprv vypustilo
10 aţ 30 ml likvoru.
Niekedy sa pouţívajú pritom pozit. kontrastné látky (jódové, rozp. vo vode a dobre resorbova-teľné).
Pri expanzívnych procesoch v zadnej jame al. pri vysokom stupni intrakraniálnej hypertenzie sa
pouţíva pretlaková PEG: vzduch sa insufluje bez vypustenia likvoru, resp. malý objem likvoru sa
odoberie aţ po vstrieknutí vzduchu.
Večer pred vyšetrením dostane pacient sedatívum; vyšetruje sa nalačno, po podaní analgetika
®
(Dolsin ). Ráno pred vyšetrením sa pacientovi vysvetlí postup. Pacient pri vyšetrení sedí. Likvor sa
odoberá ako pri lumbálnej punkcii. Po odobratí 10 ml likvoru sa pomaly vstriekne 10 ml vzduchu; to
sa opakuje, pričom po kaţdom odbere likvoru a kaţdom vstrieknutí vzduchu sa meria likvorový tlak.
Snímkuje sa v bočnej a zadoprednej projekcii, pričom cirkulácia vzduchu intrakraniálnymi priestormi
sa sleduje na televíznom monitore (kontrolo-vaná PEG). Hlava má byť pritom mierne predklonená
(ak je predklonená nedostatočne, vzduch sa nedostane do IV. komory, ak je priveľmi zaklonená,
náplň je nedokonalá, neplní sa komorvý systém a vduch uniká na konvexitu).
Celkový objem insuflovaného vzduchu je 30 ml, pri hydrocefale viac; u mladých jedincov stačí 15 ml.
IV. a III. komora sa dobre plnia posediačky s predklonenou hlavou. V záklone sa plní cisterna pontis,
ambiens a ostatné cisterny. Pri sedení sa vzduch dostáva do bočných komôr cez foramen Monroi.
Posediačky sa vyšetrujú pomery v zadnej lebkovej jame.
Pacient sa potom uloţí na snímací stôl a pokračuje sa v zobrazovaní jednotlivých bočných komôr a
III. komory; vzduch stúpa vţdy do najvyššie uloţených častí komôr, čo však závisí od polohy hlavy.
Pri otočení hlavy nabok sa plní bočná komora a temporálny roh protiľahlej strany. Čelové rohy sa
zobrazujú v polohe na chrbte, záhlavne v polohe na bruchu.
K štandardným projekciám pri PEG patria: 1. projekcia na čelové rohy (PA a bočná); 2. projekcia na
bočné komory (najmä ľavá a pravá); 3. projekcia na záhlavné rohy (PA a bočná); 4. projekcia na
spánkové rohy (osobitne ľavý a pravý); 5. projekcia na aquaeductus Sylvii a IV. komoru (PA a bočná
snímka). Okrem toho moţno pouţiť špeciálne projekcie, napr. na III. komoru, na subarachnoidálne
priestory, bazálne cisterny ap.
Na bočnej snímke sa zobrazí celá bočná komora s
čelovým, zadným a dolným rohom a jej strednou časťou.
Časť, kde odstupuje dolný a zadný roh, sa nazýva
trigonum. Niekedy je viditeľná aj III. a IV. komora a
aquaeductus Sylvii. Na predozadnej snímke, kde sa
jednotlivé časti bočných komôr prekrývajú, sú pomery
zloţitejšie.

Obr. Pneumoencefalografia. 1 – zákl. poloha hlavy: hlava je v
miernom predklone, orbitomentálna čiara (spojnica medzi
dolným okrajom očnice a vonkajším zvukovodom) tvorí s
horizontálnou 15° uhol. Vzduch vniká do IV. komory a do
akveduktu; 2 – pasáţ vzduchu cez cisterna magna pri výraznej
flexii hlavy; 3 – pri miernej flexii hlavy; 4 – pri neutrálnej polohe
hlavy (vzpriamenej)(podľa Bartku, 1985)

PEG poskytuje informácie o loţiskových i neloţiskových intrakraniálnych procesoch. Pouţíva sa pri
podozrení na org. poškodenie mozgu, kt. charakter nie je jasný. K jej indikáciám patria: 1.
expanzívne intracerebrálne a extracerebrálne, ako aj extrakraniálne procesy, kt. sa šíria do lebkovej
dutiny (prim. nádory, metastázy); 2. nenádorové expanzívne procesy (cysty, guma, abscesy); 3.
neloţiskové chron. zápalové procesy, najmä arachnoiditídy (na konvexite, optochiazmatická, zadnej
jamy); PEG je prakticky jedinou metódou, kt. znázorní arachnoidálne zrasty; 4. atrofia mozgu; 5.
záchvatovité choroby, najmä epilepsia, kde môţe odhaliť jej príp. sek. pôvod; 6. vývojové anomálie
a malformácie, napr. cysta septi pellucidi, agenesis corporis callosi ap.
Pri expanzívnych procesoch sa zisťuje asymetrická dilatácia, deformácia a deviácia niekt. častí
komorového systému. Pri nádoroch v hemisférach je komorový systém deviovaný na zdravú stranu,
frotnálne uloţené nádory tlačia frontálny roh dorzálne, kým okcipitálne nádory dislokujú zadný roh,
príp. aj trigonum kraniálne a dopredu. Temporálne nádory deformujú a deviujú temporálny roh.
Intraventrikulárne nádory sa vyklenujú do priesvitu komory a za-príčiňujú jej čiastočnú obštrukciu.
Atrofické procesy sa na PEG zobrazia ako vnútorný hydrocefalus, rozšírenie subarachnoidálneho
priestoru a vonkajší hydrocefalus. Hydrocefalus môţe byť symetrický (pri difúznej atrofii mozgu:
artérioskleróza, stavy po úrazoch – komóciách, zápaloch mozgu) al. asymetrický (pri jednostrannej
atrofii mozgu: oklúzie mozgových artérií, stavy po kontúziách mozgu atď.). Rozšírenie
subarachnoidálnych priestorov sa vyskytujú aj pri epilepsii.
Chron. zápalové procesy (arachnoiditída) sa na PEG znázornia ako zmenšenie náplne subarachnoidálnych priestorov, príp. cisterien.
Kontraindikácie PEG: 1. vysoký stupeň intrakraniálnej hypertenzie (nad + 3D); 2. relat.
kontraindikáciou je horúčková choroba, sclerosis multiplex v ataku, ťaţké dekompenzované srdcové
chyby a hypertyreóza. Vyšší vek nie je kontraindikáciou PEG.
Komorový systém sa nenaplní z rozličných príčin: 1. punkčná ihla nie je v subarachnoidálnom
priestore, ale pri insuflácii vzduchu sa dostala subdurálne; 2. cisterna cerebellomedullaris je taká
veľká, ţe všetok vzduch zostal v nej; 3. poloha hlavy je nesprávna, je veľmi v predklone al. záklone;
4. foramen Magendi je nepriechodný (subarachnoidálne zrasty, tlak nádoru al. okolitého edému). V
takomto prípade treba voliť ventrikulografiu al. pneumografiu. Po skončení vyšetrenia sa postupuje
ako po lumbálnej punkcii.
K zriedkavým komplikáciám PEG patrí bolesť hlavy, bradykardia, pokles TK, príp. kolaps (u
vegetatívne labilných pacientov – je dôvodom na prerušenie vyšetrenia), závraty, nauzea
a vracanie. U pacientov s expanzívnym procesom a vyšším stupňom intrakraniálnej hypertenzie
môţu vzniknúť prejavy temporálneho al. okcipitálneho kónusu. V časti prípadov môţu ťaţkosti
pretrvávať, cefalea sa môţe zvýrazniť, moţu sa zjaviť ľahké príznaky meningálnej iritácie (pozit.
napínacie manévre) a subfebrility. Sú podmienené iritáciou mozgových plien, artérií a senzitívnych
nervov zvyškami vzduchu, kt. sa úplne
resorbuje asi za 5 – 7 d. Väčši-nou
však pacienti na 2. – 3. d môţu vstať.
Obr.
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pneumoencefalogramu.

čelových,

záhlavných

a

spánkových rohov a stredných úsekov
sedla v predozadnej, zadoprednej a bočnej
projekcii (podľa Bartku, 1985)

pneumoencephalogramma, tis, n. – [pneumo- (2) + g. enkefalos mozog + g. gramma zápis]
→pneumoencefalogram.
pneumoencephalographia, ae, f. – [pneumo- + g. enkefalos mozog + g. grafein písať]
→pneumoencefalografia.
pneumoenteritis, itidis, f. – [pneumo- (2) + enteritis] pneumoenteritída. súčasný zápal pľúc a čriev.
pneumogalactocele, es, f. – [pneumo- + g. gala-galaktos mlieko + g. kélé prietrţ] pneumogalaktokéla, cysta mliečnej ţľazy, kt. obsahuje plyn.
pneumogastricus, a, um – [pneumo- + g. gaster ţalúdok] pneumogastrický, týkajúci sa pľúc a
ţalúdka.
pneumogenes, es – [pneumo- (2) + g. gennán tvoriť] pneumogénny, pľúcneho pôvodu.
pneumographia, ae, f. – [pneumo- (2) + g. grafein písať] pneumografia, znázornenie dýchacích
pohybov hrudného koša pomocou špeciálneho prístroja, pneumografu.
pneumohaemopericardium, i, n. – [pneumo- (1) + g. haima krv + l. pericardium osrdcovník]
pneumohemoperikard, prítomnosť plynu a krvi v osrdcovníku.
pneumohaemorrhagia, ae, f. – [pneumo- (2) + g. haima krv + g. rhagiá od rhégnynai výron]
pneumohemorágia, pľúcne krvácanie.
pneumohaemothorax, cis, m. – [pneumo- (1) + g. haima krv + g. thórax hruď] pneumohemotorax,
nahromadenie plynu a krvi v pohrudničnej dutine.
pneumohydrometra, ae, f. – [pneumo- (1) + g. hydór voda + g. métrá maternica] prítomnosť plynu a
kvapaliny v maternici.
pneumohydropericardium, i, m. – [pneumo- (1) + g. hydór voda + l. pericardium osrdcovník]
prítomnosť plynu a kvapaliny v osrdcovníku.
pneumohydrothorax cis, m. – [pneumo- (1) + g. hydór voda + g. thórax hruď] prítomnosť plynu a
kvapaliny v pohrudnicovej dutine.
pneumohypoderma, tis, n. – [pneumo- (1) + g. hypo pod + g. derma koţa] prítomnosť vzduchu al.
plynu a v podkoţnom tkanive.
pneumochirurgia, ae, f. – [pneumo- (2) + chirurgia] pľúcna, hrudná chirurgia.
pneumokonióza – [pneumoconiosis
-tia v
dýchacích cestách a prenikajú aţ do alveol, kde ich vychytávajú makrofágy (prašné bunky,
koniofágy) a odstraňujú sa vykašliavaním. Časť prachu preniká stenou alveol do interstícia.
Jednoduché pľúcne pigmentácie (coniosis simplex) vyvolávajú biologicky málo aktívne, nerozp.,
nevstrebateľné druhy prachu (napr. antrakóza).
Jednoduché pneumokoniózy
Antrakóza – je najrozšírenejšia forma p. Podmieňuje ju vdychovanie čiastočkami amorfného uhlíka,
sadzí. Postihuje obyvateľov mestských aglomerácií. Ťaţší stupeň vyvoláva uhoľný prach u baníkov
v uhoľných baniach. Antrakotický pigment sa ukladá v pľúcach, pleure a lymfatických uzlinách.
Postihnutie regionálnych uzlín môţe zhoršovať odtok lymfy z pľúc a nepriaznivo ovplyvňuje
reparáciu pľúcnych procesov, najmä hojenie zápalov pľúc. Rôzne druhy uhlia obsahujú určité
mnoţstvo oxidu kremičitého, kt. vyvoláva fibroprodukciu aţ pľúcnu fibrózu (koniofibrózu).
Kombinácia antrakózy a tbc sa spája s tvorbou tbc kaverien (tzv. čierna ftíza).

Ďalej sem patrí →baritóza (benígna p. následkom vdychovania bária al. baritu), →sideróza
(zaprášenie pľúc oxidom kremičitým), →stanóza (zaprášenie pľúc oxidom ciničitým Sn2O3),
→tabakóza. (zaprášenie pľúc tabakovým prachom) a i.
Koniofibrózy
Azbestóza – je vyvolaná profesionálnym zaprášením ostrými vláknami azbestu, kt. sa zachytávajú
uţ v drobných bronchoch a bronchioloch. Ich menšie čiastočky fagocytujú makrofágy, v kt. sa cez
porušené membrány lyzozómov uvoľňujú enzýny. Dlhé vlákna azbestu sa nefagocytujú, ale
postupne sa pokrývajú bielkovinovým povlakom, kt. utvára koncové kyjakovité zdurenia (azbestové
telieska). Časté sú bronchitídy, bronchiolitídy a bronchiektázie. Postupne nastáva difúzna fibróza
parenchýmu a pleury (na rozdiel od uzlovej fibrózy pri pokročilej silikóze). Častejšie su pritom
nádory pľúc a pleury.
Aluminóza – je následkom vdychovania prachu, kt. vzniká pri opracúvaní hliníka a jeho zlúč., kt.
vyvolávajú difúznu intersticiálnu fibrózu pľúc. Postihnuté sú aj regionálne lymfatické uzliny. Ku
komplikáciám, kt. bývajú fatálne, patrí cor pulmonale chronicum.
Berylióza – vzniká pri vdychovaní prachu al. výparov toxického berýlia al. pri výrobe fluorescenčných lámp. Akút. forma pripomína zápal púľúc, pri chron. forme vzniká intersticiálna pľúcna
fibróza, tvoria sa granulomy s obrovskými bunkami, kt. obsahujú bazofilné telieska. Okrem pľúc sú
postihnuté aj regionálne lymfatické uzliny. Granulómy sa podobajú granuló-mom pri sarkoidóze.
Ďalej sem patrí →siderosilikóza a →silikóza.
Koniotoxikózy a alergózy – koniotoxikózy vznikajú pri vdychovaní prachov s dráţdivým a toxickým účinkom na bronchy a pľúca. V priemysle sa takto nepriaznivo prejavuje najmä prach
kovovej medi, oxid vanádia a zinkový dym. V poľnohospodárstve to môţu byť aj org. prachy, kt.
môţu pôsobiť senzibilizačne (múčny prah vyvoláva tzv. astmu mlynárov).
pneumolithiasis, is, f. – [pneumo- (2) + g. lithos kameň] pľúcne konkrementy.
pneumologia, ae, f. – [pneumo- (2) + g. logos náuka] pneumológia, náuka o pľúcach a ich chorobách.
pneumolysis, is, f. – [pneumo- (2) + g. lysis uvoľnenie] pneumolýza, operačné uvoľnenie pľúc od
hrudníkovej steny.
pneumomalacia, ae, f. – [pneumo- (2) + g. malakiá mäkkosť] pneumomalácia, zmäknutie pľúcneho
tkaniva.
Pneumomalacia acida – zmäknutie, zánik pľúcneho tkaniva účinkom aspirovanej ţalúd-kovej
šťavy.
pneumomediastinum, i, n. – [pneumo- (1) + l. mediastinum medzihrudný priestor] pneumomediastínum; 1. prítomnosť vzduchu v mediastíne, mediastínový emfyzém; 2. insuflácia vzduchu do
mediastína z dg. dôvodov (pred rtg al. mediastinoskopiou, retrosternálna, zriedkavejšie
transtracheálna punkcia, sčasti nahradená CT).
pneumomelanosis, is, f. – [pneumo- (1) + g. melas-malanús čierny, tmavý] pneumomela-nóza,
tmavé sfarbenie pľúcneho tkaniva pri ukladaní vdýchnutého uhoľného prachu.
pneumomycosis, is, f. – [pneumo- (1) + g. myké huba + -osis stav] pneumomykóza, hubová choroba
pľúc.
pneumomyelographia, ae, f. – [pneumo- (1) + g. myelos miecha + g. grafein písať] pneumomyelografia, rtg znázornenie miechy a jej obalov pomocou kontrastnej náplne vzduchom.
pneumon, onos, m. – [g.] pľúca

pneumonaemia, ae, f. – [pneumon- + g. haima krv] prekrvenie, hyperémia pľúc, pľúcna kongescia.
pneumonectasia, ae, f. – [pneumo- + g. ektasis rozšírenie] pneumonektázia, rozšírenie vzduchových
priestorov pľúc.
pneumonectomia, ae, f. – [pneumon- + g. ektomé odstránenie] pneumonektómia, chir. odstránenie
(časti) pľúc.
pneumonephelosis, is, f. – [pneumo- (2) + g. nefelé mrak, hmla + -osis stav] pneumonefelóza,
poškodenie pľúc vdýchnutím jedovatých pár, napr. kys.; →pneumatmosis.
pneumonia, ae, f. – [pneumo- (2) + -ia stav] →pneumónia.
pneumónia – [pneumonia] zápal pľúc. Z morfol. hľadiska sa delia na: 1. alveolárne, povrchové
pneumónie – exsudát sa nachádza v alveoloch, resp. aj v bronchioloch a po určitom čase sa
obyčajne kompletne resorbuje, odstráni a len za nepriaznivých okolností sa organizuje cestou
nešpecifického granulačného tkaniva; tak vzniká definitívne väzivová obliterácia vzduchových
priestorov alveol (karnifikácia); 2. intersticiálne pneumónie – exsudát, resp. infiltrát sa nachádza vo
väzive interstícia, v určitej fáze choroby však aj v alveoloch; vyhojí sa obyčajne tieţ ad integrum,
nezriedka však vyústi do fibrózy (zmnoţenie intersticiálneho väziva) pľúc, kt. vyvrcholením môţe byť
rozsiahla väzivová premena pľúc na tzv. voštinovité pľúca.
Príčinou p. môţu byť mikroorganizmy (baktérie, vírusy, huby, protozoá), toxické látky (chemikálie,
urémia), ţivočíšne a rastlinné antigény a i. Vyvolávajúca noxa sa môţe dostať do pľúc aerogénne,
bronchogénne. hematogénne, lymfogénne a traumaticky.
Podľa priebehu sa p. delia na akút. a chron. Podľa rozsahu postihnutia môţu byť alárne (celé pľúcne
krídlo), lobárne (celý lalok pľúc), lobulárne (lalôčikové, loţiskové), peribronchiálne, septové a
intersticiálne.
P. patria k najčastejším nozokomiálnym nákazám. Asi 10 – 15 % p. má vo svojom priebehu obdobie
hematogénneho rozsevu mikróbov, čím moţno vysvetliť extrapulmonálne komplikácie p.
Pneumonia abortiva – abortívna p., neprechádza všetkými fázami zápalu, má kratšie trvanie; pri
jednodňovom trvaní sa označuje ako febris ephemera.
Pneumonia abscedens – abscedujúca p., hnisavý zápal pľúc s tvorbou dutín vyplnených hnisom.
Pneumonia adnata – adnátna p., vrodená al. vzniknutá krátko po narodení následkom vdýchnutia
infikovanej plodovej vody; nachádza sa aj u mŕtvo narodených detí.
Pneumonia alaris – alárna p., postihnuje celé pľúcne krídlo.
Pneumonia alba – biela p., syfilitická pneumónia u mŕtvo narodených detí.
Pneumonia alveolaris – alveolárny, povrchový zápal pľúc. Charakterizuje ho zápalový exsudát
v alveoloch, príp. aj v bronchioloch.
Pneumonia anaeroba – anaeróbna loţisková p., vyvolaná anaeróbnymi mikróbmi samými al. spolu
s aeróbnymi mikróbmi. Vzniká obyčajne aspiráciou ţalúdkového obsahu prechádzajúceho ústami a
faryngom, kde sa anaeróby pridruţia. Inokedy pochádzajä anaeróby priamo z ústnej dutiny. Zápal
má nekrotizujúci gangrenózny charakter s hemoragickou črtou.
Pneumonia aspiratoria – aspiračná p., druh loţiskovej p. z vdýchnutia cudzích hmôt, obyčajne
infikovaných, najmä ţalúdkového obsahu. Ten zapríčiňuje peptickú nekrózu parenchýmu pľúc.
Často sa pridruţia gramnegat, mikróby. Zápal má nekrotizujúci, hnisavý al. hemoragický charakter.
Môţe byť tieţ gangrenózneho charakteru.

Pneumonia atypica – atypický zápal pľúc, súborný názov pre niekt. zápaly pľúc vírusové,
parazitárne (pneumocystového) al. iného pôvodu, kt. sa líšia priebehom od baktériových pneumónií.
Pneumonia bronchostenotica – bronchostenotický zápal pľúc, vzniká zníţením samočiastiacej
schopnosti tkaniva pri zúţení bronchu (nádorom al. vdychnutým cudzím telesom).
Pneumonia caseosa – kazeózna p., forma tbc pľúc s rozpadom tkaniva na syrovitú hmotu.
Pneumonia catarrhalis – katarálny, loţiskový zápal pľúc.
Pneumonia centralis – centrálna p., postihuje centrálne hílusové partie pľúc.
Pneumonia chronica – chronický zápal pľúc s tvorbou granulačného tkaniva a vznikom jazvovitých
loţísk.
Pneumonia concomitans – konkomitujúci zápal pľúc ako sprievodný jav pri infekčných chorobách.
Pneumonia confluens – p. s početnými, splývajúcimi loţiskami.
Pneumonia crouposa – krupózna, lobárna, fibrinózna p., vyvolaná pneumokokom Streptococcus
pneumoniae.
Pneumonia desquamativa – deskvamatívna p.
Pneumonia diphtherica – difterická p.
Pneumonia dissecans – disekujúca p.
Pneumonia dysatelectatica – dysatelektatická p.
Pneumonia fibrinosa – p. lobaris.
Pneumonia glabra – chrípková p. s prevládajúcim zápalovým edémom.
Pneumonia gripposa – gripózna, chrípková p.
Pneumonia haemorrhagica – hemoragická p., charakterizovaná prítomnosťou erytrocytov vo
výpotku.
Pneumonia interstitialis – intersticiálna p., vyznačuje sa zápalovou exsudáciou (infiltráciou) väziva
interstícia pľúc, v stene alveol, peribronchiálnom a perivaskulárnom väzive a interlobulárnych
septách. V určitej fáze je však exsudát prítomný aj v alveoloch, a to najmä následkom deskvamácie
alveolového epitelu a zápalovej exsudácie. Môţu prebiehať akút. al. chron.
K akút. intersticiálnym p. patria mykoplazmové, chlamýdiové, rickettsiové, vírusové (chrípková, RS
vírusová, osýpková, adenovírusové, cytomegalické a i.), protozoárne p. Väčšinu z nich tvoria
vírusové p., môţu ich vyvolať aj toxické, fyz. a imunol. faktory. Príčina sa však často nezistí. Pre
vírusovú pneumóniu je charakteristický výskyt obrovských monohojadrových buniek a a častý výskyt
intracytoplazmatických al. intranukleárnych inklúzií. Podľa lokalizácie infiltrátu v akút. fáze choroby a
lokalizácie jazvenia parenchýmu pľúc sa rozoznáva: a) peribronchiálna pneumónia s následnou
obliterujúcou bronchioloitídou a bronchostenotickým emfyzémom; b) perialveolárna (intralobulárna)
pneumónia; c) septová perilobulárna (interlobulárna) pneumónia.
Chron. intersticiálne pneumónia sa vyznačujú proliferáciou fibroblastov v interstíciu s následnou
fibró-zou interstícia a zánikom pľúcnej mikrovaskulatúry. Terminálne štádium intersticiálnej pneumónie predstavuje fibróza al. cirhóza pľúc (voštinovité pľúca, angl. honeycomb lung). Patrí sem:
• Obvyklá (klasická) intersticiálna pneumónia (angl. usual interstitial pneumonia, UIP), syn. idiopatická, kryptogénna fibrotizujúca alveolitída, je charakterizovaná výraznou fibrózou interstícia, najmä
subpleurálne. V interstáciu je difúzny lymfoplazmocytový infiltrát s proliferáciou fibroblastov a

väzivových vláken. Ukladajú sa medzi kapilárami a alveolovým epitelom. Epitel alveol je kubický, v
alveolách je deskvamovaný epitel (pneumocyty 2. typu). Kapiláry alveolárnych stien zanikajú.
• Intersticiálna pneumónia s obliterujúcou bronchiolitídou (angl. bronchiolitis interstitial pneumonia,
BIP) predstavuje obraz klasickej formy s nekrózou epitelu bronchiolov, exsudáciou fibrínu do
priesvitu bronchiolov a jeho väzivovou organizáciou s následnou obliterujúcou bronchiolitídou.
• Obrovskobunková intersticiálna, deskvamatívna pneumónia(angl. giant cell interstitial pneumonia,
GIP) je klasická forma kombinovaná s prítomnosťou obrovských mnohojadrových bizarných buniek
v alveoloch.
• Deskvamatívna intersticiálna p. (angl. desquamative interstitial pneumonia, DIP) sa vyznačuje
intersticiálnymi zápalovými zmenami a zmnoţením väziva spojeným s výskytom veľkého počtu
makrofágov v alveolových priestoroch.
• Lymfocytová intersticiálna pneumónia (angl. lymphoid interstitial pneumonia, LIP) je charakterizovaná silnou lymfocytovou, menej plazmocelulárnou infiltráciou interstícia pľúc s tvorbou sek.
folikulov.
• Exogénna (extrinzická) alergická alveolitída – hypersenzitívna pneumoitída, vzniká inhaláciou
antigénov rôzneho pôvodu (rastlinného, ţivočíšneho a i.), kt. vyvolávajú alergickú reakciu pľúc
(hypersenzitívnu reakciu 4. typu podľa Gella a Coombsa). Prítomná býva aj nešpecifická zápalová
reakcia. Histol. ide o granulomatózny zápal, kt. postihuje centrálne časti lobulov vrátane
terminálnych a respiračných bronchiolov. Infiltrát v interstíciu pozostáva z lymfocytov, plazmatických
buniek a ojedinele aj eozinofilov, ako aj obrovských buniek z cudzích telies. Pokročilé štádiá
charakterizuje intersticiálna fibróza pľúc.
• Pneumónie pri systémových kolagenózach – chron. intersticiálna p. a fibróza pľúc, ďalej
granulomatózne zápaly, ako je tbc, sarkoidóza a p. vyvolané toxickými, fyz. (rtg ţiarenie) al. chem.
príčinami (cytostatiká ap.).
Pneumonia klebsiellosa – klebsielová p., druh lobulárnej pneumónie. V súčasnosti je ziedkavá.
Môţe mať lobulárny al. lobárny charakter. Postihnuté oblasti pľúc majú na reze hlienovitý vzhľad,
v alveoloch prevládajú mononukleáry. Časté sú nekrózy alveolárnych stien. Nezriedka vzniká
väzivová organizácia exsudátu a karnifikácia.
Pneumonia legionellosa – legionelová p., druh lobulárnej p. vyvolaná Legionella pneumophila,
prvýkrát opísaná r. 1976 (epidémia na zjazde Americkej légie v USA). Vyskytuje sa najmä v letných
mes. častejšie postihuje muţov ako ţeny. Rizikovou skupinou sú najmä fajčiari,
imunokompromitovaní jedinci, pacienti s kardiopulmonálnou insuficienciou. Ide o drobnoloţiskovú
pneumóniu s tendenciou k splývaniu loţísk. Častá je fibrínová pleurití-da. V alveoloch je exsudát z
polynukleárov a makrofágov spolu s fibrínom. Prítomné bývajú aj nekrózy stien alveol.
Pneumonia lipoidea – lipoidná p., vzniknutá vdýchnutím olejových al. tukových látok, napr.
minerálnych olejov. Zápalová reakcia sa končí organizáciou prevaţne makrofágového exsudátu v
alveoloch granulačným tkanivom a fibrózou interstícia. Tzv. poststenotická lipidová pneumónia
vzniká následkom obštrukcie bronchu nádorom. Ide o loţiskovitú induráciu, loţiská sú ţltkastej
farby. Alveoly sú vyplnené makrofágmi, kt. fagocytovali tukové látky, najmä zo stagnujúceho
pľúcneho surfaktantu. Častá je sek. baktériová infekcia, kt. mení obraz na banálnu hnisavú,
nezriedka abscedujúcu bronchopneumóniu s následnými bronchiektáziami.
Pneumonia lobaris – lobárna, laloková, krupózna, fibrinózna p., postihuje celý pľúcny lalok.
Charakterizuje ju náhly začiatok a súčasné postihnutie veľkých častí pľúc, v 58 – 85 % prípadov
pneumokokom (Streptococcus pneumoniae). Rovnaké zmeny však môţu vyvolať aj streptokoky,

stafylokoky a i. mikróby. Na rozdiel od väčšinou sek. lobulárnej p. (bronchopneumónie.), kt. je
komplikáciou inej zákl. choroby, ide o prim. pľúcnu chorobu.
V patogenéze choroby má úlohu pôvodca, reaktivita organizmu, alkohol, podchladenie, predchádzajúce alergózy, vek (u detí a starcov býva zriedkavá) a i. faktory. častejšie postihuje dolné
laloky, najmä vpravo niekedy viaceré laloky, príp. jeden lalok za druhým (p. migrans), niekedy celé
krídlo pľúc.
Akút. štádium trvá 5 – 9 d, niekedy len 1 – 2 d (abortívna forma), resorpcia exsudátu v pľúcach v
nekomplikovaných prípadoch však nezávisle od th. 21 – 28 d. V jej priebehu sa rozoznávajú 4
štádiá:
1. Štádium zápalového edému – postihnutý lalok je prekrvený, tmavočervený, cestovito tuhý
a ťaţký, zníţene vzdušný, z rezu vyteká hojne spenenej tekutiny. Histol. je v alveoloch serózny
exsudát s erytrocytmi, polynukleármi a makrofágmi. V exsudáte sú početné pneumokoky. Kapiláry
stien alveol sú dilatované a prekrvené. Štádium trvá 1 – 2 d.
2. Štádium červenej hepatizácie – na 3. – 4. d sú alveoly vyplnené fibrínovou sieťou, kt. podmieňuje
zvýšene pľúcnej tuhosti. Na reze sú pľúca zrnité. Kapiláry stláča alveolárny exsudát, preto je lalok
sivočervenej farby.
3. Štádium sivej (sivoţltej) hepatizácie – na 5. – 6. d sa erytrocyty z exsudátu odstraňujú, stlačené
kapiláry sú anemické. Fibrín úplne vyplňa alveoly a susediace alveoly spájajú fibrínové mostíky cez
Cohnove póry. Fibrín je aj v bronchioloch. V exsudáte sa zjavujú polynukleáry, kt, podobne ako
makrofágy podliehajú tukovej dystrofii. Preto lalok nadobúda ţltkastú farbu (ţltá hepatizácia).
4. Štádium resorpcie – polynukleáry v exsudáte enzýmovo rozpúšťajú fibrín. Na reze je lalok vlhký,
vyteká z neho tekutina podobná hnisu. Väčšina exsudátu sa resorbuje cez lymfatické cievy a
alveolárny epitel sa regeneruje. Lalok obnovuje svoj pôvodný vzhľad a vzdušnosť. Toto štádium trvá
7 – 9 d a reštitúcia tkaniva sa končí 21. – 28. d.
Na pleure postihnutého laloka býva jemný sivastý fibrínový ovlak (pleuritis fibrinosa). Niekedy
neresorbovaný fibrín zanecháva zrasty. V ťaţkých prípadoch môţe vzniknúť hnisavá pleuritída
(parapneumonický empyém). Miestami môţe tkanivo pľúc nekrotizovať a hnisavo skolikvovať
(parapneumonický absces). Hematogénnou propagáciou môţe vzniknúť pneumokoková
leptomeningitída, ulcerózna trombotická endokarditída, zriedka hnisavá artritída al osteomyelitída.
Ak sa exsudát obsahujúci fibrín nerozpustí al. nefagocytuje, organizuje sa zo stien alveol
granulačným tkanivom. Alveoly navţdy väzivovo obliterujú a loţisko nadobúda vzhľad surového
mäsa (karnifikácia).
Pneumonia lobularis – lobulárna, lalôčiková, loţisková p., bronchopneumónia, postihuje jednotlivé
pľúcne lalôčiky, kt. môţu splývať (konfluujúca bronchopneumónia). Je omnoho častejšia ako lobárna
p. Pľúca nemusia byť zväčšené, prítomné bývajú menej vzdušné loţiská a atelektázy pľúc. Niekedy
sa loţiská zápalu skôr zistia hmatom ako pohľadom. Najčastejšie sú postihnuté bazálne časti
dolných lalokov. Ide obyčajne o sek. p. Patria sem: pneumoko-ková, stafylokoková, streptokoková,
klebsielová, legionelová, pseudomonádová, anaeróbna, aspiračná a lipiodolová loţisková
(broncho)pneumónia. Letalita je 15 – 20 %.
Pneumonia metastatica – metastatická p., zápal so zanesením infekcie z iného miesta v tele.
Pneumonia migrans – migrujúca, šťahovavá p., postihuje postupne jednotlivé laloky.
Pneumonia miliaris – miliárna p., s početnými malými zápalovými loţiskami veľkosti prosa.
Pneumonia morbillosa – osýpkový zápal pľúc, vyvolaný vírusom osýpok.

Pneumonia mycoplasmatica – mykoplazmová p., atypický zápal pľúc vyvolaný Mycoplasma
pneumoniae, charakterizovaná pozvoľným začiatkom a veľmi nevýrazným fyzikálnym nálezom.
Patol.-anat. obraz charakterizuje peribronchiálne a peribronchiolárne mononukleárne zápalové
infiltráty s intraluminálne uloţenými polymorfonukleárnymi leukocytmi. Môţu vznikať hyalínové
membrány a pneumónia s alveolárnymi hemorágiami al. proteínovým materiálom, zriedkavejšie
intersticiálna fibróza.
Klin. obraz – ochorenia vyvolané M. pneumoniae sa podobajú vírusovým infekciám. M. pneumoniae
sú zodpovedné za 10 – 20 % všetkých pneumónií a za skoro ½ všetkých p. detí a adolesccentov
Môţe však vyvolať pneumóniu v kaţdom veku. Ochorenia dýchacích ciest majú pestrú
symptomqtológiu a väčšinou odznievajú bez antibioterapie. Asi v 75 % prípadov ide o
tracheobronchitídu, 5 % má atypickú pneumóniu a 20 % je asymptomatických. Deti < 5-r. máva len
nádchu al. zápal horných dýchacích ciest; u astmatikov vzniká bronchospazmus.
Po niekoľkých d zvýšených teplôt, myalgií, bolestí hlavy a malátnosti sa dostavujú prejavy zápalu
horných dýchacích ciest (nazofaryngitída, cervikálna adenopatia, zachrípnutie, bolesti v ušiach,
nádcha a neproduktívny kašeľ). Zriedkavejšia je laryngitída, príp. bronchiolitída a v časti prípadov
sa vyvinie pneumónia s produktívnym kašľom. Prítomný býva pocit mrazenia (zimnice), ale bez
triašky. Protrahovaný kašeľ vyvoláva bolesti v hrdle a na hrudní-ku.
Zdrojom nákazy je chorý človek. M. pneumoniae sa šíri veľmi pomaly kontaktom al. kvapôč-kovou
infekciou. Pre prenos je dôleţitý dlhodobý a úzky kontakt s chorým v rodine al. kolektíve detí.
Inkubačné obdobie trvá 2 – 3 týţd. (4 d – 3 týţd.). Pacient vylučuje mykoplaz-my 2 – 8 d pred klin.
prejavmi ochorenia. Je zdrojom nákazy prvé d, ale asymptomatickí pacienti nie sú dostatočne
účinnými prenášačmi choroby. Epidémie ochorení vyvolaných M. pneumoniae sa zjavujú v 4-r.
obdobiach s max. výskytu na jeseň, a nie v zime ako je to pri iných pneumóniách. Najčastejšie sú
postihnuté deti od 5 do 14 r. S vekom sa výskyt infekcií zniţuje. Môţe sa vyskytnúť aj druhá nákaza
(najmä u imunokompromitovaných jedincov), ale tá býva obyčajne miernejšia. Neobyčajne ťaţké
infekcie sa pozorujú u pacientov s hemoglo-binopatiou SS al. SC, Downovým sy. a
hypogamaglobulinémiou. Pacienti s poruchou imunity bývajú častejšie chron. nosičmi nákazy;
normálni pacienti vylučujú mykoplazmy 6 týţd., imunodeficientní aţ 4 mes.
Príznaky postihnutia horných dýchacích ciest trvajú 2 – 3 týţd., príznaky p. 4 – 6 týţd.
K extrapulmonálnym komplikáciám patria neurol. afekcie. Vznikajú niekoľko d po začiatku
respiračných ťaţkostí al. 2 týţd. po ich odznení. Asi v ½ prípadov respiračné príznaky chýbajú.
Neurol. komplikácie postihujú najmä deti. Asi 10 – 15 % prípadov encefalitíd u detí je podmienených
infekciou M. pneumoniae. V likvore býva typicky zmnoţenie lymfocytov (50 – 100) s normálnym al.
zvýšeným obsahom proteinov, príp. zníţenou glykorachiou. Encefalitída môţe vyústiť do kómy al.
psychózy, príp. sa prejavuje loţiskovou symptomatológiou (iktus, ataxia, choreoatetóza). Opísala sa
aj postinfekčná leukoencefalitída. Inokedy vzniká obraz meningitídy, príp. myelitídy vrátane priečnej
lézie a obrazu poliomyelitídy. Periférna neuropatia môţe postihnúť periférne al. hlavové nervy.
Predpokladá sa, ţe ~ 5 % prípadov Guillainovho-Barrého sy. je vyvolaných M. pneumoniae.
Následky postihnutia nervového systému zahrňujú mentálnu retardáciu, motorické poruchy a
epilepsiu. V ťaţkých prípadoch sa v th. okrem antibiotík pouţívajú kortikosteroidy a výmenná
transfúzia plazmy, ale o účinnosti týchto opatrení presvedčivé dôkazy chýbajú.
V 10 – 20 % prípadov sa vyskytujú makulopapulárne, príp. vezikulárne, petechiálne al. urtikariálne
vyráţky, najmä na trupe a končatinách. Zriedkavejšie sú na tvári, sedacej časti, genitáliách, rukách
a nohách. Raš sa zjavuje v akút. štádiu ochorenia, môţe mu však predchádzať al. nasledovať po
ňom. Z iných koţných afekcií sa môţu pozorovať pityriasis rosea, toxická epidermálne nekrolýza,
erythema nodosum al. erythema multiforme a Stevensov-Johnsonov sy. Asi v 15 – 20 % prípadov
erythema multiforme ide o infekciu M. pneumoniae.

Kombinácia rašu a p. sa pozoruje aj pri vírusových infekciách (herpes simplex, varicella-zoster,
cytomegálii, enterovírusových, adenovírusových a osýpkových infekciách), chlamydiózach, tbc,
mykózach (histoplazma, kryptokokóza, kokcidioidóza) a meningokokových infekciách.
Známe sú aj hematologické komplikácie, ako je anémia, hemolytická anémia, trombocytopénia,
diseminovaná intravaskulárna koagulácia, tromboembolizmus, trombotická trombocytopenická
purpura, Pelgerova-Huetova anomália (polymorfonukleárne leukocyty s jedno- al. dvojlaločnatým
vzhľadom) a hemofagocytárny histocytárny sy. Najzávaţnejšou hematol. komplikáciou je však
prítomnosť chladových aglutinénov. Tieto protilátky aglutinujúce erytrocyty sa zisťujú pri rôznych
infekciách (chrípka, mononukleóza, psitakóza, ruţienka, adenovírusové, osýpkové a i. infekcie), pri
mykoplazmovej infekcii sa však zisťujú ich vysoké titry. Chladové aglutiníny viaţu komplement a
vyvolávajú hemolýzu. Sú to protilátky typu IgM zamerané proti antigénu erytrocytov. Vyskytujú sa aţ
v 70 % prípadov, najmä s ťaţkým priebehom ochorenia. Zjavujú sa v 2. týţd. choroby, vrcholia v 4.
týţd. a miznú po 2 mes. Na vrchole ich titra a hemolýzy je uţ ochorenie obyčajne na ústupe.
Jednoduchým testom je pridanie 1 – 2 ml pacientovej krvi do antikoagulačnej skúmavky a jej
inkubácia v ľadovej vode. Po 2 – 3 min sa pozoruje naklonením skúmavky príp. aglutinácia
erytrocytov. Keď sa po zahriatí skúmavky v rukách zrazenina rozpustí, pokladá sa test za pozit.;
koreluje s titrom chladových aglutinínov > 1:64. Hemolýza sa lieči aplikáciou kortikosteroidov a
antibiotikami. Účinnosť plazmaferézy je neistá, pacienti (a transfundovaná krv) sa majú udrţovať v
teple.
Ku kardiálnym komplikáciám patrí perikarditída, príp. s hemoperikardom a myokarditída, kt. môţu
vyústiť do kompletnej blokády srdca al. kongestívneho zlyhania srdca. Pozorovala sa aj migrujúca
artritída. kt. postihuje stredne veľké kĺby a pripomína niekedy reumatoidnú artritídu.
Očné komplikácie zahrňujú iritídy a konjunktivitídy, ako aj neuritídy n. opticus s jeho atrofiou.
Príleţitostne sa pozorujú krvácania a exsudácie do sietnice.
Mycoplasma pneumoniae môţe vyvolať aj otitídu, bulóznu myringitídu, sínusitídu,
glomerulonefritídu, hepatitídu, pankreatitídu, splenomegáliu, polymyozitídu a Raynaudov fenomén.
Dg. – klin. obraz je netypický, laborat. nálezy necharakteristické. Asi v 25 % prípadov je mierna
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leukocytóza (< 15.10 /l) s normálnym diferenciálnym KO. V spúte sa dajú Gramovým farbením
dokázať zápalové bunky (polymorfonukleárne leukocyty a lymfocyty), ale len chudobný nález
baktérií. Na rtg snímke sa zisťuje unilaterálne postihnutie väčšinou segmentu pravého dolného
laloka. Spočiatku sa pozoruje zvýraznenie intersticiálnej kresby s následným pruhovito-škvrnitým
zatienením, príp. platničkovými atelektázami, Kerleyovými B-čiarami, akcentáciou perihilárnej kresby
a uzlovitými infiltrátmi. Asi v 30 % detí a niekt. dospelých býva prítomná hílová adenopatia
unilaterálne al. bilaterálne. Asi v 1/4 prípadov sa nájdu malé výpotky, pleuritícká bolesť sa však
nedostavuje. K moţným komplikáciám patrí pneumotorax, pneumatokéla, absces a v zriedkavých
fulminantných prípadoch respiračný distress sy. V rekonvalescencii môţe dlhší čas pretrvávať
zvýšená transparencia pľúcnych polí. Zriedka vznikajú trvalé následky vo forme bronchiektázií,
obliterujúcej bronchiolitídy a progresívnej fibrózy.
Na priamy dôkaz v prvých 5 d choroby sa odoberá ranné spútum a výter z nosohltana. Mate-riály
treba zasielať v transportnom médiu (moţno pouţiť tekutú kultivačnú pôdu). Kultivovať mykoplazmy
moţno v tekutých i tuhých pôdach. M. pneumoniae štiepi glukózu za vzniku kys., kt. dokáţeme
indikátorom pH. Lyzuje morčacie erytrocyty a adsorbuje erytrocyty na povrch kolónií. Presná
identifikácia sa vykonáva rastovo inhibičným testom (zaloţeným na zábrane skvasovania glukózy
špecifickou protilátkou) a metódou epifluorescencie (testované kolónie sa prelejú protilátkami
označenými fluoresceínom; pri oţiarení UV svetlom kolónie fluoreskujú). Nález mykoplaziem v spúte
nedokazuje dg., pretoţe môţe pretrvávať po dávnejšie prekonanej infekcii.

Na nepriamy dôkaz sa odporúča komplementfixačná reakcia a sledovanie dynamiky titru protilátok v
akút. a rekonvalescenčnej vzorke séra. Dg. významný je uţ titer > 1:32 a jeho vzostup > 1:64. V 90
% prípadov je zvýšenie titra po 2 – 3-týţd. odstupe aţ 4-násobné. Zvýšenie titra môţe pretrvávať aţ
1 r. po infekcii. Glykolipidový antigén pouţívaný v teste však nie je špecifický pre mykoplazmy a
vyskytuje sa v rôznych tkanivách vrátane myokardu, mozgu a pankreasu, ako aj v niekt.
streptokokoch a listovej zelenine. Tým sa vysvetľujú klamne pozit. výsledky napr. pri niekt. neurol.
sy. a pankreatitíde. Vyskytujú sa aj klamne negat. výsledky. Vhodný je aj test ELISA (deteguje
priamo IgM a IgG) a test identifikujúci protilátky v krvi al. nukleové kys. v klin. vzorkách (napr.
reakcia polymerázového reťazca, PCR).
Dfdg. – treba odlíšiť iné príčiny atypickej pneumónie (psitakóza, Q-horúčka, legionárska choroba,
chlamydióza), rôzne vírusové pneumónie, baktériove pneumónie, tularémiu, mykotickú pneumóniu
(napr. histoplazmózu), tbc a i. O mykoplazmovej infekcii svedčí nazofaryngitída, bolesti hlavy,
horúčka, raš, bezbolestný priebeh a chudobný fyzikálny nález, kt. nezodpovedá rtg nálezu; k dg.
prispieva nález zriedkavej bulóznej myringitídy. Proti myko-plazmovej etiológii svedčí fulminantý
priebeh, extrémna leukozytóza, preexistujúca choroba a recidíva infekcie. Aj nádcha a zachrípnutie
bývajú častejšie pri virózach.
Th. – M. pneumoniae sú rezistentné voči penicilínovým antibiotikám a sulfónamidom. Liekom voľby
sú tetracyklíny a erytromycín (2 g/d v rozdelených dávkach). Alternatívou je doxycyklín a
makrolidové antibiotiká (azitromycín a klaritromycín). Antibiotiká sa majú podávať 2 – 3 týţd., aby sa
zabránilo relapsu. Profylaxia kontaktov nezabráni infekcii, ale predíde vzniku ochorenia. Tetracyklíny
sa nemajú podávať deťom a gravidným ţenám. Dáva sa mu však prednosť v prípade podozrenia na
psitakózu, Q-horúčku a infekciu M. fermentans. Erytromycín sa uprednostňuje pri podozrení na
legionársku chorobu.
Pneumonia mycotica – hubový zápal pľúc nie je zriedkavý. Infekcia vzniká obyčajne
kanalikulárnou cestou z horných úsekov GIT a respiračného systému, ako aj aerogénne al.
hematogénne pri mykotickej sepse. Patrí sem kandidiáza (moniliáza, soor), aspergilóza, kryptokokóza a mukormykóza, z chorôb vyvolaných vyššími baktériami aktinomykoza a nokar-dioza.
Pneumonia necrotisans – nekrotizujúca p., spojená s rozpadom pľúcneho tkaniva.
Pneumonia perifocalis – perifokálna p., vzniká v okrajových častiach rôzne patol. postihnutých
pľúcnych loţísk.
Pneumonia pneumococcica – pneumokokový zápal pľúc, druh loţiskovej, zriedkavejšie lobárnej
p., vyvolaný Streptococcus pneumoniae. Často býva prítomná aj iná flóra. Zápalový exsudát je
prevaţne fibrinózny, ale vyskytujú sa aj iné druhy exsudátu. Hojenie prebieha ako pri lobárnej p.
Očkovanie proti pneumokokovej pneumónii – týka sa najmä detí > 2-r. a dospelí, kt. trpia na chron.
nefropatie vrátane nefrotického sy., aspleniu, homozygotnú kosáčikovú anémiu, imunodefi-cientné
stavy vrátane HIV-pozit. v ktoromkoľvek štádiu choroby, chron. kardiopatie, pneumo-patie,
hepatopatie vrátane cirhózy, diabetes mellitus a pred splenektómiou.
®

Prípravok – Pneumo 23 inj. Pasteur Merieux je rozt. zmesi vysoko purifikovaných, kapsulových
polysacharidových antigénov 23 invazívnych typov pneumokoka, kt. bývajú príčinou 90 % ním
vyvolaných pneumónií. Ako konzervans sa pouţil 0,25 % fenol. Podáva sa 0,25 ml fyziol. rozt. s 25
mg kapsulového polysacharidu kaţdého z pouţitých typov pneumokoka i. m. al. hlboko s. c. do
oblasti m. deltoideus al. vonkajšej hornej časti stehna, jednora-zovo. Ochrana nastupuje 3 týţd. po
o. a trvá 3 – 5 r.
Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky vakcíny, Hodgkinova choroba, chemoterapia,
imunosupresívna th., horúčkové, respiračné a infekčné ochorenia, závaţné reakcie na

predchádzajúce o., pneumokoková infekcia, o. v predchádzajúcich 5 r. Gravidita ani laktácia nie sú
kontraindikáciou.
K neţiaducim účinkom patrí častá mierna bolestivosť v mieste vpichu, menej častá je zvýšená
teplota do 38 °C. Veľmi zriedkavá je horúčka, bolesť hlavy, malátnosť. asténia, lymfadenitída,
anafylaktická reakcia, serová choroba, artralgie, myalgie, artritída, exantém al. urtika. U pacienta s
inak stabilizovanou idiopatickou trombocytopenickou purpurou vzniká ojedinele do 2 – 14 d po
očkovaí relaps ochorenia, kt. pretrváva aţ 2 týdţ. Závaţnejšie neţiaduce reakcie sú výnimočné.
S príp. profylaxiou antibiotikami proti pneumokokovej infekcii treba pokračovať aj po podaní vakcíny.
Vakcína sa nesmie podať i. v. al. i. d. Preočkovanie sa neodporúča skôr ako 5 r. a viac r. u osôb
ohrozených pneumokokovou infekciou a bez závaţnejšej reakce po prvom o. Do 5 r. sa očkovanie
nedoporúča pre zvýšené riziko neţiaducich reakcií, kt. vznikajú pp. následkom pretrvávania
vysokých titrov protilátok Preočkúvajú sa však pacienti s chron. ochoreniami, napr. nefrotickým sy.,
obličkovou nedostatočnosťou, pred transplantáciou orgánov.
U detí < 10-r. ohrozených pneumokokovou infekciou sa odporúča preočkovanie 5 r. po základnej
vakcinácii, a to najmä deťom s aspleniou, nefrotickým sy. a kosáčikovou anémiou. Pacienti s
aspleniou obyčajne rýchlo strácajú utvorené protilátky. Opatrnosť si vyţaduje preočkovanie
pacientov s dekompenzovaným kardiovaskulárnym ochorením, kt. by mohli ohroziť celkové reakcie.
Pneumonia pneumocystica – pneumocystový zápal pľúc, postihuje deti a zoslabnutých jedincov,
vyvolaná prvokom Pneumocystis carinii.
Pneumonia postnatalis – postnatálny zápal pľúc, zväčša u novorodencov.
Pneumonia postoperativa – pooperačný zápal pľúc.
Pneumonia pseudomonadica – pseudomonasová loţisková p., je častá najmä u malých detí. Je to
typická nozokomiálna infekcia.
Pneumonia rheumatica – reumatická p., sprevádza reumatickú horúčku.
Pneumonia senilis – senilná, starecká p., prebieha často bez horúčky, tieţ ako latentná p.
Pneumonia staphylococcica – stafylokoková p., druh lobulárnej p. s tendenciou k tvorbe
rozpadových dutín v zápalovom tkanive. Po zavedení antibiotík sa jej výskyt zvýšil. Stafylokoky sú
príčinou závaţných sek., najmä nozokomiálnych infekcií, často rezistentných voči antibiotikám s
vysokou letalitou. Infekcia vzniká najčastejšie aerogénnou al. hematogénnou cestou. Často priamo
nadväzuje na vírusovú pleumóniu. Postihuje najmä deti a starších jedincov. Loţiská majú tendenciu
k spývaniu a v ich strede bývajú dutiny vyplnené hnisom (abscedujúca p.). Ich splývaním môţu
vzniknúť veľké abscesy, kt. leţia blízko pleury, moţu vyvolať hnisavú pleuritídu, príp.
pyopneumotorax.
Pneumonia streptococcica – streptokoková p., druh lobulárnej p. V súčasnosti je menej častá.
Vzniká najčastejšie bronchogénnou cestou a nezriedka aj priamo nadväzuje na vírusovú
pneumóniu, najmä chrípkovú. Exsudát býva obyčajne hnisový. Bronchy sú vyplnené riedkym
hnisom. Histol. je v alveoloch serózny exsudát s hojnými erytrocytmi a relat. menej početnými
polynukleármi. Epitel alveol je odlúpený, stena alveol je prestúpená polynkukleármi
a mononukleármi. Zápal sa šíri lymfatickými cievami v alveolárnych septách a môţe zapríčiniť
intersticiálny zápal charakteru disekujúce pneumónie spolu s hnisavou pleuritídou. Následkom
trombózy kapilár vznikajú nekrózy alveolových stien a abscesy. Bronchiolitída u detí sa môţe vyhojiť
väzivovou jazvou s následnými bronchiektáziami.
Pneumonia terminalis – terminálna p., vzniká v konečných štádiách iných chorôb, napr. nádorov,
ukončuje ţivot pacienta.

Pneumonia tuberculosa – tbc p., horúčková forma tbc pľúc so splývajúcimi rozsiahlymi loţisakmi a
so sklonom k rozpadu; →tuberkulóza.
Pneumonia typhosa – týfusová p., pri brušnom týfuse.
pneumonitis, itidis, f. – [pneumon- + -itis zápal] pneumonitída, v angloamer. terminológii
intersticiálna plazmocelulárna pneumónia.
Pneumonitis actinica – aktinická pneumonitída.
pneumo(no)centesis, is, f. – [pneumono- + g. kentésis nabodnutie] pneumo(no)centéza, nabodnutie
(punkcia) pľúc z dg. al. th. dôvodov.
pneumonocirrhosis, is, f. – [pneumono- + g. kirrhos tvrdý] pneumo(no)cihróza, cirhotická prestavba
pľúcneho tkaniva ako pokračovanie chron. produktívneho zápalu pľúc.
pneumonoedema, tis, n. – [pneumon- + g. oidéma opuch] pneumedém, opuch pľúc, prestup tekutiny
z kapilár do pľúcnych alveolov.
pneumo(no)enteritis, itidis, f. – [pneumono- + g. enteron črevo + -itis zápal] pneumo(no)-enteritída,
zápal pľúc komplikovaný zápalom čriev.
pneumo(no)graphia, ae, f. – [pneumono- + g. grafein písať] pneumo(no)grafia, rtg znázor-nenie pľúc;
rtg vyšetrenie po naplnení vzduchom.
pneumo(no)logia, ae, f. – [pneumono- + g. logos náuka] pneumonológia, správ. pulmológia,
pulmonológia, pneumológia, náuka o chorobách dýchacích orgánov.
pneumo(no)lysis, is, f. – [pneumono- + g. lysis uvoľnenie] pneumo(no)lýza, chir. uvoľnenie pľúc z
väzivových zrastov.
pneumo(no)mycosis, is, f. – [pneumono- + g. myké huba + -osis stav] pneumo(no)mykóza, pľúcna
infekcia vyvolaná hubami. Najčastejšie ide o infekciu C. albicans, zriedka Cryptococ-cus
neoformans, Aspergillus a radu Mucorales atď.; na p. treba myslieť pri akomkoľvek pľúc-nom
náleze; →mykózy.
pneumo(no)pathia, ae, f. – [pneumono- + g. pathos choroba] pneumo(no)patia, nešpecifi-kovaná
choroba pľúc.
pneumo(no)pathologia, ae, f. – [pneumono- + g. pathos choroba + g. logos náuka] pneumo(no)patológia, patológia pľúcnych chorôb, náuka o pľúcnych chorobách.
pneumo(no)pelvigraphia, ae, f. – [pneumono- + l. pelvis panva + g. grafein písať] pneumo(no)pelvigrafia, rtg znázornenie orgánov malej panvy s pouţitím plynu ako negat. kontrastu.
pneumo(no)pericardium, i, n. – [pneumono- + l. pericardium osrdcovník] pneumo(no)peri-kardium,
prítomnosť plynu v osrdcovníku; napr. pneumoretroperitoneum. Ddfg. treba odlíšiť tamponádu
osrdcovníka.
pneumonosis, is, f. – [pneumon- + -osis stav] pneumonóza, zhrubnutie alveolárnej steny, napr. v
hypostatických pľúcach, intersticiálnej pnemónii; spája sa s hypoxémiou ako násled-kom zníţenej
výmeny plynov v pľúcnych alveoloch.
®

Pneumopent (Fisons) – antiprotozoikum; pentamidín.
pneumoperitonaeum, i, n. – [pneumo- + l. peritonaeum pobrušnica] pneumoperitoneum,
retropneumoperitoneum, nahromadenie vzduchu v retroperitoneálnom priestore. Za patol. okolností
vzniká následkom vniknutia plynu zvonku al. z orgánov obsahujúcich plyn pri úraze, príp. pri infekcii
baktériami produkujúcimi plyn. Dg. p. vzniká cielenou insufláciou plynu ako negat. kontrastného

materiálu do retroperitoneálneho priestoru (retroperitoneálna pleumografia); v súčasnosti ju
nahradila CT; →pneumoretroperitonaeum.
pneumopyelografia – [pneumopyelographia] rtg vyšetrovacia metódu dutej sústavy obličiek negat.
kontrastnou látkou. Plyn (vzduch, kyslík al. oxid dusný) sa aplikuje pomocou cievky zavedenej cez
močovú rúru a mechúr do ureterov (v objeme 5 – 10 ml). P. je vhodná na zobrazenia
nekontrastných konkrementov, nádorov, a krvných zrazenín v dutom systéme obličiek, kt. sa na
nezobrazia na natívnej snímke a pri vylučovacej urografii al. pyelografii pozit. kontrastnou látkou sú
prekryté sýtym tieňom náplne.
pneumopyoperitonaeum, i, n. – [pneumo- + g. pýon hnis + l. peritonaeum pobrušnica]
pneumopyoperitoneum, prítomnosť plynu (vzduchu) a hnisu v brušnej dutine.
pneumopyothorax, cis, m. – [pneumo- + g. pýon hnis + g. thóráx hrudník] pneumopyotorax,
prítomnosť plynu a hnisu v pohrudnicovej dutine.
pneumoradiographia, ae, f. – [pneumo- + l.. radius lúč + g. grafein písať] pneumorádiogra-fia, rtg
vyšetrenie s pouţitím vzduchu ako negat. kontrastu.
®

Pneumorel (Stroder) – blokátor -adrenergických receptorov; bronchodilatans; fenspirid.
pneumoretroperitonaeum, i, n. – [pneumo- + retroperitonaeum] pneumoretroperitoneum, rtg metóda
na vyšetrenie priestoru za pobrušnicou a v ňom uloţených orgánov (obličiek, nadobličiek,
lymfatických uzlín a veľkých ciev, príp. panvových orgánov) negat. kontrastnou látokou. Najčastejšie
sa pouţíva vzduch, oxid dusný a oxid uhličitý. Plyn sa insufluje do retroperitonea vpichom pod
kostrč v objeme 1000 – 1500 ml. Obklopí orgány, zníţi v ich okolí absporpciu rtg lúčov, čím sa utvorí
zjasnené pozadie, v kt. vyniknú tiene vyšetrovaných orgánov a štruktúr. Zriedkavou komplikáciou je
embólia mozgovej al. pľúcnei artérie. Pacien-ta treba uloţiť na ľavý bok so zníţenou hlavou a začať
protišokovú th. Vyšetrenie je indikova-né pri expanzívnych procesoch retroperitoneálnych orgánov
(najmä nadobličiek) a štruktúr (pozápalové zmeny, retroperitoneálna fibróza). Kontraindikáciou sú
ťaţké celkové stavy, rozsiahle jazvovité procesy v retroperitoneu, akút. zápaly retroperitonea,
gravidita a obehová nedostatočnosť. V súčasnosti p. nahrádza USG a CT.
pneumorrhachigraphia, ae, f. – [pneumo- + g. rhachis chrbtica + g. grafien písať] pneumorachigrafia, rtg znázornenie chrbtice a chrbticového kanála po kontrastnej náplni plynom.
pneumorrhachis, is, f. – [pneumo- + g. rhachis chrbtica] pneumorachis, prítomnosť plynu
v chrbticovom kanáli.
pneumorrhagia, ae, f. – [pneumo- + g. rhagiá od rhégnynai výron] pneumorágia, krvácanie do
pľúcneho tkaniva.
pneumorrhaphia, ae, f. – [pneumo- + g. rhafé šev] pneumorafia, operačné zošitie pľúc.
pneumosclerosis, is, f. – [pneumo- + g. skleros tvrdý + -osis stav] pneumoskleróza, zmnoţenie
väziva v pľúcach.
pneumoserothorax, cis, m. – [pneumo- + serum + g. thóráx hrudník] pneumosérotorax, prítomnosť
plynu a seróznej tekutiny v pohrudnicovej dutine.
pneumosinus dilatans – pneumokélia prinosových dutín, rozšírenie prinosovej dutiny napl-nenej
vzduchom, napr. pri obliterácii vývodov; por. pneumokéla.
pneumotachograf – zariadenie na meranie rýchlosti prietoku respiračných plynov s vyhod-nocovaním
tlakového rozdielu.
pneumotachygraphia, ae, f. – [pneumo- + g. tachys rýchly + g. grafein písať] pneumotachygrafia;
pneumotachografia.

pneumothorax, cis, m. – [pneumo- + g. thóráx hrudník] pneumotorax, prítomnosť vzduchu
v pohrudnicovej dutine. Môţe byť traumatický, spontánny a umelý.
Pneumothorax apertus – otvorený pneumotorax, pohrudnicová dutina je trvale spojená s
atmosferickým vzduchom.
Pneumothorax arteficialis – umelý pneumotorax, pri torakoskopii z dg., zriedkavejšie th. dôvodov,
ojedi-nele následkom kanylácie ţíl. Je to rtg metóda na vyšetrenie pohrudnicovej dutiny pomocou
negat. kontrastnej látky (oxid dusný, kyslík al. vzduch v objeme 100 – 300 ml). Insufluje sa
pacientovi leţiacemu na opačnom boku vpichom ihly do 3. – 4. medzirebria medzi prednou
a zadnou axilárnou čiarou. Pri zakladaní p. sa pouţíva špeciálny prístroj, kt. umoţňuje sledovať
intrapleurálne tlaky a odmerať objem insuflovaného plynu. P. sa vykonáva u hospitalizovaného
pacienta a v súčasnosti sa pouţíva zriedka. Indikáciou sú neobjasnené expanzívne pleurálne a
pľúcne procesy. Ku komplikáciám výkonu patrí zápal pohrudnice. krvácanie do pleurálnej dutiny,
výnimočne plynová embólia a pri perforácii viscerálnej pleury ventilový p.
Pneumothorax clausus – uzavretý pneumotorax, dutina nie je trvale spojená s atmosferickým
vzduchum, komunikácia sa spontánne uzavrie a vzduch sa vstrebe.
Pneumothorax curativus – p. therapeuticus, liečebný pneumotorax, je indikovaný napr. po
pneumektómii s cieľom udrţať v strednej polohe mediastínum (kaţdé 2 – 4 týţd. aţ do dosiahnutia
pozit. koncového tlaku), predtým sa zavádzal aj pri pľúcnej kolapsoterapii.
Pneumothorax partialis – čiastočný pneumotorax, postihuje len obmedzený úsek pohrudnicovej
dutiny (keď sú prítomné pleurálne zrasty).
Pneumothorax spontaneus – spontánny (samovoľný) pneumotorax, vzniká u osôb s akút. a chron.
chorobami pľúc (tbc, emfyzém, absces pľúc, bronchiektázie, pri difúznych intersticiálnych pľúcnych
chorobách). Klin. sa prejavuje prudkou bolesťou na postihnutej strane, dráţdivým, dusivým kašľom,
dýchavicou, najprv len námahovou. Rozsiahly p. môţe vyvolať šok. Typické pre p. je vyklenutie
hrudníka na postihnutej strane, kt. je v inspiračnom postavení, oslabeným aţ vymiznutím dýchania.
Prítomná býva tachypnoe, tachykardia, pokles TK a cyanóza. Na rtg snímek sa zisťuje vyjasnenie
postihnutej oblasti. Dfdg. treba odlíšiť najmä pľúcnu embóliu, infarkt myokardu a akút. brušnú
príhodu. Th. spočíva v pokoji na posteli, sledovaní, v ťaţších prípadoch odsávanie a drenáţ, pri
opakovanom postihnutí chir. th. (prešitie, dekortikácia, resekcia).
Pneumothorax therapeuticus – p. curativus.
Pneumothorax traumaticus – traumatický pneumotorax, vzniká pri penetrujúcich poraneniach
hrudníka al. pri uzravretom poranení (zlomenina rebra al. ruptúra priedušky). Môţe vzniknúť aj pri
dg. výkonoch (punkcia pohrudnicovej dutiny al. pľúc). Prejaví sa dýchavicou, cyanózou
(kardiopulmonálna insuficiencia), šokom, chvením mediastína (nem. Mediastinumflattern),
,,pendlujúcim“ presúvaním vzduchu. Th. spočíva v intubácii, umelom dýchaní, drenáţi plerálneho
priestoru. Pri uzavretom p. sa odporúča okamţitá pleurálna punkcia a odľahčenie pleurálneho
priestoru. Ku komplikáciám patrí ventilový al. tenzný p.; viscerálna rana môţe pôsobiť ako
jednosmerný ventil, t. j. pri vdychu vniká vzduch do pleurálnej dutiny, kým pri výdychu nastáva
uzavretie rany. Náledkom toho je pretlačenie mediastína a bránice a sťaţené spätné prúdenie krvi
do hrudníkových ţíl. Klin. sa to prejaví stupňujúcou dýchavicou, cyanózou, bolesťami na hrudi,
šokom, stav ohrozujúci ţivot. Pri tenznom p. je ţivot zachraňujúcou procedúrou okamţité uvoľnenie
tlaku v pleurálnom priestore pomocou hrubokalibrovej kanyly.
Pneumothorax valvularis – záklopkový (ventilový, tenzný) pneumotorax, pri kt. sa pri nádychu
dostáva vzduch do pohrudnicovej dutiny patol. otvorom a pri výdychu sa tento otvor uzatvára, takţe
v pohrudnicovej dutne sa neustále zvyšuje tlak.

pneumotomia, ae, f. – [pneumo- + g. tachys rýchly + g. grafein písať] pneumotómia, preťatie
pľúcneho tkaniva.
pneumoventriculographia, ae, f. – [pneumo- + l. ventriculus komora + g. grafein písať] –
pneumoventrikulografia, rtg znázornenie mozgových komôr pomocou vzduchovej náplne ako
kontrastnej náplne.
®

P.O. 12 (Biothérax) – derivát prostaglandínu E2, antiulcerózum, antisekretorikum; enprostil.
®

Poast (BASF) – herbicídum; sethoxydín.
poculum, i, n. – [l.] pohár.
počasie – súbor klimatických faktorov nepravidelne kolísajúcich okolo priemeru daného →klímou. P. a
jeho zmeny, typické pre isté územie.
Biotropné vplyvy počasia – na zdrav. stav ľudí vplýva komplex klimatických a meterologic-kých
faktorov, napr. teploty, vlhkosti a tlaku, vzdušného prúdenia, slnečného ţiarenia (viditeľné, UV, IR
ţiarenie), zmeny vzdušného elekt. poľa, elektromagnetické vplyvy a i. Nepriaznivé sú napr. vplyvy
geomagnetických búrok s náhlym začiatkom, reakcia na zvýšenú frekvenciu erupcií na slnku u
pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Slnečná aktivita sa uplatňuje pp. prostredníctvom zmien
zemského magnetického poľa, kt. ovplyvňuje celú biosféru. Biotropné vplyvy má aj veľké vertikálne
prúdenie vzduchových más, napr. pri pre-chode frontov.
V našej zemepisnej šírke p. riadia deje na rozhraní chladného polárneho a teplého tropického
vzduchu. V dôsledku odlišných fyz. vlastností sa tieto vzduchové masy nemiešajú, ale vzniká medzi
nimi dynamcké rozhranie. Prenikaním vzduchu odlišnej teploty vznikajú pásma nízkeho tlaku
(cyklóny) a vysokého tlaku (anticyklóny). Výbeţok teplého tropického vzduchu tlačí pred sebou
studený polárny vzduch. Teplý vzduch je ľahší ako studený, na rozhraní kĺţe po ňom, a tým sa
ochladzuje. Na teplom fronte sa tvoria mraky (vrstvové, straty), občas nastávajú zráţky. Na zadnej
strane výbeţku teplého vzduchu prúdi vytláčaný studený vzduch veľkou rýchlosťou, dvíha teplý
vzduch od zeme, a tak vyniká studený front. Tvoria sa mraky (kopy, kumuly, búrkové mraky) a
vznikajú zráţky. Cyklón sprevádza teplotné maximum a tlakové minimum. Pri prechode frontu
nastáva veľký vertikálny pohyb vzduchových más. Pri rýchlom vzostupe miestne ohriateho vzduchu
vznikajú búrky z tepla, na studenom fronte vznikajú
frontálne búrky. Pri prechode frontov nastávajú pomerne
náhle zmeny mnohých faktorov: vietor, teplota, vlhkosť,
oblačnosť, zráţky, tlak vzduchu. Tieto faktory sa svojím,
účinkom na zdrav. stav môţu navzájom ovplyvňovať; u
niekt. jedincov vznikajú napr. bolesti v jazvách, u iných
obehové poruchy a dýchacie ťaţkosti.
Meteorotropné choroby sa týkajú najmä kardiovaskulárnych chorôb (náhle cievne príhody, mozgové
srdcové), reumatických chorôb, pooperačných a poúrazových stavov; známe sú aj vplyvy na
psychický stav citlivých jedincov, ovplyvnenie nehodovosti. P. pôsobí prim. na vegetatívny systém
(parasympatikus) a mení reaktivitu organizmu, takţe sa môţu prejaviť latentné ochorenia al. sa
manifestujú latentné poruchy.
počítač – [angl. computer z l. computare vypočítať] samočinný počítač, počítacie zariadenie na
spracovanie dát, výpočtové zariadenie, v kt. sa môţu riešiť aj veľmi rozsiahle úlohy podľa vopred
daného predpisu (program) úplne automaticky vo veľmi krátkom čase.
Špeciálne p. sú určené na riešenie rovnakých úloh, univerzálne – na riešenie rôznorodých úloh.
Rozdeľujú sa na 1. analógové p., v kt. sa elekt. prúd al. napätie ako nosič údajov (informácie) mení

v čase spojito; 2. číslicové p., kde sa elekt. prúd al. napätie mení diskrétne; 3. hybridné p.,
zmiešané počítače a systémy z prvých dvoch.
Architektonika počítača – p. má 5 zákl. funkčných častí: 1. operačná jednotka – vykonáva všetky
aritmetické logické operácie s číslami; 2. pamäť – úlohou je uchovanie zapamätanie a výber
informácie, programu z miesta daného adresou; 3. radič – riadiaca jednotka – podľa inštrukcií z
pamäti riadenie všetkých častí p.; 4. vstupné zariadenie (jednotka) – napr. klávesnica. 5. výstupné
zariadenie – napr. displej, ďalekopis, tlačiareň. Aritmeticko-logická jednotka a radič sú časti
procesora, kt. činnosť spočíva v nepretrţitom opakovaní 2 zákl. krokov – fázy výberu a výkonu
(inštrukčný cyklus). Činnosť p. spočíva v stálom vykonávaní inštrukčného cyklu.
Základom práce p. je schopnosť rozpoznať dva stavy elekt. signálu: prítomnosť a neprítomnosť
elekt. prúdu. Označujú sa 1 (áno al. pravda) a 0 (nie al. nepravda). Kaţdý z týchto stavov sa nazýva
bit (z angl. binary digit dvojkové číslo). Je to zákl. jednotka mnoţstva informácie. Preto pouţíva p.
dvojkovú sústavu. V nej moţno robiť všetky aritmetické operácie, nie však s prechodom cez
desiatku, al. cez dvojku. Napr. sčítanie:
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1

1010 2 + 0 + 2 + 0
= 8 + 2 = 10
3
1
1010 2 + 0 + 2 + 0
= 8 + 2 = 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––
4
2
10100
2 + 0 + 0 + 2 + 0 = 16 + 4 = 20

Podobne sa dá odčítavať. Násobenie dvoma sa vykonáva ako násobenie desiatimi v desiatko-vej
sústave. Na konci násobeného čísla sa pridáva 0 a všetky číslice sa posúvajú o jedno miesto
doľava:
100 × 100 = 1000 v dvojkovej sústave
4 × 2 = 8 v desiatkovej sústave
Okrem znamienka × pre násobenie sa pouţíva aj znak *.
Príklady kódu ASCII
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Znak Kód
Byte
Znak
Kód
Byte
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0
48
110000
A
65
1000001
1
49
110001
B
66
1000010
2
50
110010
C
67
1000011
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9
57
111001
Z
90
1011010
!
33
100001
?
63
0111111
$
36
100100
=
61
0111101
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sekvencia 8 bitov sa nazýva byte. Všetky písmená abecedy, číslice a špeciálne znaky (čiarka,
bodka, výkričník atď.) sa kódujú 8 bitmi (=1 byte).
Skôr ako p. môţe program spracovať, musí sa program preloţiť do postupnosti jednoduch-ších,
počítaču zrozumiteľných inštrukcií (reprezentovaných ako postupnosti 0 a 1). Túto prácu preberá
ďalší program, tzv. prekladač, kt. pracuje ako tlmočník. Kaţdý programovací jazyk má vlastný
prekladač.
Stavebné jednotky p. spolu s ostatnými technickými zariadeniami sa označujú ako hardvér (angl.
hardware). P. pozostáva: 1. zo vstupných zariadení; 2. z centrálnej jednotky (s pamäťou); 3. z
výstupných zariadení.

K vstupným zariadeniam patrí klávesnica, myš a snímač diernych štítkov, k výstupným
zariadeniam tlačiareň a obrazovka. Centrálna jednotka je ,,mozog“, rozvodový mechanizmus p. V
nej sa vykonávajú programy. Pozostáva z jedného al. viacerých procesorov a z pamäte – tzv.
hlavnej pamäte al. pracovnej pamäte. V hlavnej pamäti je uloţený program, kt. sa má vykonať,
vstupné dáta a medzivýsledky výpočtov. Hlavná pamäť pracuje veľmi rýchlo, t. j. za zlomky sekundy
sa z nej dá vybrať a uloţiť do nej veľké mnoţstvo informácií (napr. milión čísel za sekundu).
Centrálna jednotka je preto väčšinou doplnená vonkajšími pamäťami (nachádzajúcimi sa mimo
centrálnej jednotky), kt. pracujú síce pomalšie, ale môţu uchovať oveľa viac informácií a sú vhodné
na dlhodobé uschovávanie programov a dát. K vonkajším pamäťovým jednotkám patria magnetické
diskové pamäte, diskety a optické disky.
Všetky časti p. sú prepojené procesorom, v kt. sa spracúvajú 2 druhy informácií: 1. programy
(návody na riešenie problémov pouţívateľa); 2. údaje (dáta, na kt. sa problémy riešia). Proce-sory
interpretujú programy, vykonávajú výpočty a riadia vonkajšie pamäte a vstupno-výstupné
zariadenia. Procesor sa delí na riadicu jednotku, v kt. sa interpretujú a vykonávajú jednotlivé
inštrukcie programu a riadia zariadenia, a na aritmeticko-logickú jednotku, kt. vykonáva všetky druhy
aritmetických operácií a dostáva príkazy na výpočet od riadiacej jednotky. Procesory väčšinou
obsahujú ešte aj menšie pamäťové jednotky.
V procesore je zabudovaných niekoľko pamäťových miest, kt. sa nazývajú registre. Pomocou nich
vykonáva operácie čítania z pamäti a uloţenia do registra, zmeny obsahu pamäťového miesta
pripočítaním, násobením ap.
Prvé 2 registre tvoria akumulátor. V ňom prebiehajú aritmetické a logické operácie s dátami
(sčítanie, odčítanie, =, < ap.). V registri inštrukcií je uloţené číslo pamäťových buniek, kt. obsahujú
nasledujúci príkaz, kt. má procesor vykonať. V registri dát je adresa pamäťových buniek. V nich sa
nachádzajú dáta určené na spracovanie inštrukciou, kt. je na rade v registri inštrukcií. Sám
aritmetický al. logický výkon prebieha v aritmetickej al. logickej jednotke procesora.
Na priebeh spracovania celého programu dozerá riadiaca jednotka, kt. zabezpečuje prenos slov do
pamäte a späť, ukladanie slov do registrov a interpretáciu inštrukcií.
Procesor spájajú s pamäťou a ďalšími zariadeniami počítača zbernice, a to dátová (zabezpeču-je
prenos dát medzi procesorom a registrami) a vonkajšia (umoţňuje komunikáciu počítača
s ostatnými zariadeniami pomocou jednotiek medzistyku).
Integrálnou súčastou procesora sú hodiny. Tie utvárajú pravidelné, periodické pulzy elekt. napätia.
Tým sa zladí činnosť procesora s ostatnými zariadeniami. Frekvencia hodín sa vyjadruje v miliónoch
cykloch za sekundu (jednotkou je megahertz, MHz). Čím je väčší počet cyklov/s, tým rýchlejšie
procesor pracuje.
Dôleţitou súčastou p. je jeho pamäť. V nej sa ukladajú všetky informácie potrebné na spracovanie
programu a dát. Delí sa na 4 časti. Horné 2 obsahujú systémové programy v pevnej (angl. Read
Only Memory, ROM, pamäť len na čitanie) a premenlivej pamäti (angl. Random Access Memory,
RAM, pamäť s náhodným prístupom). Z pamäte ROM sa dá len čítať (čo sa pri výrobe do nej
zapísalo). Jej výhodou je trvanlivosť uloţenia informácií; ukladajú sa do nej programy, kt. sa v
priebehu pouţívania p. nemenia, napr. programy operačného systému. P. ich vyuţíva aj na
spracovanie aplikačných programov. V obidvoch druhoch sú pamäte rozdelené na byty. Ich
zoskupením vznikajú slová. Do pamäte RAM p. s 64 kbyte sa zmestí ~ 35 strojom písaných strán (s
30 riadkami po 60 znakoch, t. j. 1800 znakmi). Súčasné p. majú pamäte aţ tisíckrát väčšie. Kaţdé
slovo má svoje číslo, kt. sa nazýva adresa. S týmito adresami pracujú registre.

Pamäti sa konštruujú na malej kremíkovej (silikónovej) doštičke, kt. môţe obsahovať tisícky
pamäťových jednotiek. Kaţdú z nich si moţno predstaviť ako bránu, kt. je otvorená (stav 1) al.
zatvorená (stav 0).
Softvér – p. prijíma vstupné hodnoty (čísla, slová atď.) a transformuje ich podľa určitých pravidiel na
výstupné hodnoty. Vstup a výstup môţu prebiehať aj striedavo, t. j. p. načíta časť vstupu,
vyprodukuje výstup, načíta ďalšiu časť vstupu atď. Pravidlá, podľa kt. sa spracúvajú vstupy a
produkujú výstupy, oznamujeme p. zadaním programu. Programy pozostávajú z po-stupnosti
jednoduchých krokov práce (tzv. príkazov), kt. počítač interpretuje a postupne vykoná. Softvér (angl.
software) je súhrn všetkých programov (programové vybavenie p.), kt. p. pri svojej činnosti pouţíva.
Na programovanie sa vyvinuli špeciálne programovacie jazyky, kt. umoţňujú presný a jednoznačný opis programov. Patrí sem BASIC, COBOL, ELAN, LOGO, PASCAL, PL/1 a i.
Operačný systém je rozsiahly program, kt. vybaví počítač zákl. riadiacimi funkciami a ,,oţiví“
neţivé stavebné prvky. Obklopuje p. ako obal a kontroluje kaţdý kontakt s p. Inak p. nevie, kde (cez
kt. zariadenia) a kedy má prevziať vstupy, čo má robiť s programami, v akom poradí treba spracovať
viac programov, kam patria výsledky atď. K operačným systémom patrí CP/M, DIAMS, DOS RV,
DSM, FOBOS, MIKROS, MS DOS, RSX, RT-11, UNIX a i.
Funkcia operačného systému, kt. riadi spracovanie programov sa dá vyjadriť takto:
1. Čakaj, kým sa zadá program, a potom prejdi na 2. krok;
2. Preloţ program a prejdi na 3. krok;
3. Čakaj, kým sa zadajú všetky vstupné hodnoty pre daný program a prejdi na 4. krok;
4. Vykonaj program a vypíš výstupné hodnoty, potom sa vráť na 1. krok.
Využitie počítačov v zdravotníctve – p. slúţi na zber, uskladňovanie, spracovanie a prenos
informácií v med. a zdrav. prostredníc-tvom aplikácií informačnej a komunikačnej technológie (IKT).
Uplatňujú sa najmä v rámci med. informatiky, kt. sa zaoberá zákl. teoretickým výskumom v oblasti
vedomostných, informačných a riadiacich procesov na subcelulárnej, celulárnej, orgánovovej,
organizmovej i populačnej úrovni v podmienkach zdravia a choroby, ako aj aplikáciou týchto oblastí
v činnosti zdrav. zariadení. Počítačom sa však nedá získať nová informácia. Všetko, čo počítač v
med. aplikáciách môţe robiť, moţno vykonať teoreticky aj bez p., s výnimkou axiálnej tomografie a
mat. modelov.
Med. informácie zhromaţďujú kniţnice vo forme veľkých báz údajov (→banka dát). Rozšírenie
moţností získavať vedeckotechnické informácie poskytuje →internet.
Na dlhodobé sledovanie pacientov s chron. chorobami sa na národnej, krajskej al. okresnej úrovni
zriaďujú registre, napr. onkologický, register genet. podmienených, detských, reumatických a i.
chorôb. Ich úlohou je zaznamenávať a sledovať výskyt chorôb a faktorov, kt. ho ovplyvňujú. Na
základe zaznamenaných údajov moţno spracúvať závery o epidemiol. Situácii, účinnosti th.
a poskytovať ďalšie informácie pre riadenie zdrav.
V rámci nemocničného informačného systému počítačom sa vypracoval chorobopis a denný
záznam o pacientovi. Na vybraných oddeleniach Dérerovej nemocnice v Bratislave sa do činnosti
uviedol r. 1979. P. pripravuje ţiadanky na vyšetrenia a ostatné pokyny lekára pre starostlivosť o
pacientovi vrátane diéty. Okrem toho p. vedie výkazníctvo o činnosti oddelenia, mesačné a ročné
prehľady ap.
P. sa významnou mierou zúčastňujú na mechanizácii a automatizácii práce klinickobiochemických a
funkčných laboratórií. V minulosti riadil ich činnosť centrálny p. Okrem toho riadil aj činnosť niekt.
prístrojov. V súčasnosti je väčšina meracích prístrojov výbavená vlastným p., kt. automatizuje
kalibráciu i celý priebeh merania, prepočítava výsledky, porovnáva ich s referenčnými hodnotami a

upozorní na tie, kt. výsledok presahuje referenčný rozsah parametra al. indikuje chybu merania.
Vypočíta odvodené hodnoty a interpretuje nález vo forme dg. záveru (napr. EKG).
JIS vyuţívajú monitorovacie prístroje, kt. sú spojené s p. P. sleduje priebeh vybraných funkcií
organizmu, hlási odchýlky od nastavených parametrov, ukladá údaje a pripravuje súhrnné prehľady
(napr. pri arytmiách, šoku).
P. sú výdatným pomocníkom pri zobrazovacích vyšetreniach (počítačová tomografia, nukleárna
magnetická rezonancia a i.).
P. sa uplatňujú aj v dg. (počítačom asistovaná dg.). Príkladom je systém CODEX vypracovaný
pôvodne Výskumným ústavom lekárskej bioniky v Bratislave pre oblasť epileptológie, chron.
respiračných chorôb, psychiatrie a kardiológie.
P. sa v med. vyuţívajú aj vo výučbe a výskume.
Európska únia vypracovala Akčný plán elektronizované zdravotníctvo (e-Health). Koncom r. 2005
vypracovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ako koordinátor vývoja a stratégií,
koncepcií, štandardov, programov súvisiacich s eHealth Cestnú mapu a Akčný plán na r. 2006, kt.
schválilo MZ SR 1. 2. 2006.
Koncom roku 2005 bola ministerstvu dodaná Národná stratégia, Cestná mapa a Akčný plán na rok
2006. Na MZ SR je na dozor uvedených aktivít zriadená eHealth komisia a v NCZI je zastupovaním
Slovenska v rôznych eHealth útvaroch pre medzinárodnú kooperáciu v EU poverené oddelenie
(eHealth Competence Center)
Kľúčové elementy v Cestnej mape sú: ● Národný Zdravotný Informačný Systém ● Národný
zdravotnícky portál pre professionálov a laikov ● Národná sieť poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti pre domácu a medzinárodnú súčinnosť ● Občianske a profesionálne elektronické
zdravotné/identifikačné karty ● Elektronický multimediálny zdravotný záznam a chorobopis
(Electronic Health Records, EHR) ● Telemedicína a nezávislé ţitie ● ePreskripcia/medikácia
smerujúca k pouţitiu DSS a medikačnej histórie pacienta (elektronické recepty) ● IKT podporované
domáce systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti (HomeCare) ● Poradenské podporné
vedomostné systémy pre praktických, klinických lekárov a manaţment ● Vývoj a zavedenie
systémov podporujúcich opatrenia na prevenciu ochorení a zlepšujúcich kvalitu údajov a ich
ukladanie na podporu verejného zdravia ● Zavedenie systémov na hodnotenie a kontrolu
bezpečnosti a kvality klinických postupov ● Certifikácia klinických návodov ● Aplikovanie IKT a
medzinárodných zdravotníckych štandardov (napr. CEN TC251, ISO 215, SNOMED, HISA, DICOM,
atď.) ● Ustanovenie univerzitného vzdelania v zdravotnej a medicínskej informatike v súlade s
odporúčaniami Medzinárodnej asociácie pre lekársku informatiku (International Medical Information
Association, IMIA). Uvedené aktivity sú v štádiu výskumu a vývoja.
počítačová tomografia – transmisná počítačová tomografia (angl. Transmission Computed
Tomography, CT), rádiodiagnostická denzitometrická zobrazovacia metóda. Metódou mat.
rekonštrukcie priestorového obrazu z nekonečného počtu rozdielnych projekcií opísal uţ r. 1917
matematik J. Radon. R. 1963 A. M. Cormack vypracoval teoretické základy, mat. analýzy a
uskutočnil prvé jednoduché pokusy s pouţitím projekcií získaných pomocou rtg ţiarenia. Jej vyuţitie
v klin. praxi umoţnili aţ počítače; prvé klin. pouţitie opísal r. 1972 G. N. Hounsfield (r. 1979 mu bola
za to udelená Nobelova cena).
Pomocou CT sa merajú malé rozdiely absorpcie fotónov rtg ţiarenia v mäkkých tkanivách, z kt. sa
počítačovou rekonštrukciou zéskavajú obrazové informácie o hustote tkanívv podobe, aká bola
predtým známa len z anat. atlasov. Takéto informácie nemoţno získať konvenčnými rtg metódami,
pretoţe majú nízky kontrast, kt. neumoţňujú diferencovať mäkké tkanivá.

Princíp CT – pacient sa umiestňuje medzi zdroj rtg ţiarenia (röntgenku) a detektor (obr. 1). Rtg lúče
emitované z röntgenky sa kolimujú a ich zväzok vstupuje do tela z obvodu (nie z plochy)
vyšetrovanej vrstvy v rovine, kt. je obyčajne kolná na pozdĺţnu os tela. Oproti röntgenke sú
umiestené detektory, kt. zachytávajú kvantá rtg ţiarenia prenikajúceho objemovými elementami
(voxelmi) tkaniva vo vyšetrovanej vzorke. Pri pohybe röntgenky a protiľahlých detektorov sa meria
celková absorpcia rtg ţiarenia vo všetkých objemových elementoch, kt. rtg lúče prešli, vo forme
jednorozmerných profilov distribúcie hustoty toku fotónov rtg ţiarenia. Zoslabenie tejto hustoty je
úmerné zloţeniu tkanivových štrukútr (je nositeľom čiastkovej informácie o anat. zloţení
vyšetrovanej vrstvy). Na zistenie absorpcie kaţdého objemového elementu je potrebné, aby rtg
ţiarenie prešlo týmto elementom opakovane pri definovaných zmenách polohy röntgenky a
protiľahlých detektorov v rozsahu 180
– 360°. Hustotu toku fotónov rtg
ţiarenia emitovaného röntgenkou do
vyšetrovanej oblasti neustále kontroluje
referenčný detektor.

Obr. 1. Bloková schéma CT zariadenia.
ADC – analógovo-digitálny prevodník; DAC
–

giditálno-analógový

prevodník;

1

–

detekčný systém; 2 – referenčný detektor
(podľa Reţňáka a spol., 1992)

Za predpokladu, ţe prenikajúce rtg ţiarenie je monoenergetické, pre hodnoty toku fotónov q
v danom bode profilu príslušnej projekcie platí vzťah:
 = 0exp.(–  i . xi),

(1.1)

kde 0 je hustota toku fotónov rtg ţiarenia dopadajúceho do vyšetrovanej oblasti, i je lineárny
súčiniteľ zoslabenia rtg ţiarenia prenikajúceho tkanivom; jeho hodnota závisí od hustoty atómov v
tkanive a od protónového čísla prvkov, z kt. je tkanivo zloţené; xi je dĺţka malých tkanivových
elementov, kt. pri meraní preniká rtg ţiarenie.
Ak je xi konštantná, vo vzťahu (1.1) moţno xi nahraniť x a vzťah zjednodušiť:
 = 0exp.(–i . x)

(1.2)

Logaritmovaním sa tento vzťah upraví na tvar:
1 n (/0) = i . x

(1.3)

Prirodzený logaritmus pomeru hustôt toku fotónov rtg ţiarenia vstupujúceho do vyšetrovanej vrstvy
a z nej vystupujúceho sa rovná súčtu súčinov lineárnych súčiniteľov zoslabenia a dráh, kt. rtg lúče v
tkanive prekonávajú.
Po zmeraní hodnôt pomeru pri rôznych polohách röntgenky a detektora počítač rieši sústavu rovníc
(typu 1.3), čím sa získajú hodnoty lineárnych súčiniteľov zoslabenia rtg ţiarenia jednotlivých
tkanivových elementov.
Hodnoty absorpcie namerané detektormi sa v analógovodigitálnom prevodníku (ADC) premenia na
digitálnu podobu a uloţia do pamäti počítača do matrice, kt. má meniteľný počet elementov napr. od
256 × 256 do 1024 × 1024. Element matrice sa nazýva pixel (plošný obrazový element). Súradnice
kaţdého plošného elementu na obrazovke (pixelu) zodpovedajú súradniciam kaţdého
elementárneho objemu tkaniva (voxelu) vyšetrovanej vrstvy. Kaţdý obrazový element teda

predstavuje dvojrozmernú informáciu o tojrozmernej objemovej štruktúre. Výsledné obrazy budú
jemnejšie, ak obrazová matrica bude mať viac elementov a kaţdý z nich bude zodpovedať čo
najmenšiemu voxelu.
Hodnoty koeficientov zoslabenia rtg ţiarenia, vypočítané pre kaţdý element zobrazovanej vrstvy
tkaniva sa porovnávajú s koeficientom zoslabenia vody. Získavajú sa tak relat. hodnoty absorpcie,
kt. sa nazývajú CT-čísla (jednotky EMI, Hounsfieldove jednotky, Hounsfield Units, HU) a sú
definované vzťahom:
–1

CT-číslo = [(i – w) . i ] . ,
kde i je lineárny súčiniteľ zoslabenia tkaniva, w je lineárny súčiniteľ zoslabenia vody a  je
konštanta (= 1000).
V tomto štádiu je ,,obraz“ CT stále len distribúciou CT-čísel v dvojrozmernej matrici s počtom
elementov od 256 × 256 do 1024 × 1024. Počítačovou transformáciou CT-čísel na stupne sivej farby
sa na monitore zobrazí výsledný rekonštruovaný obraz vyšetrovanej vrstvy tela, v kt. na rozdiel od
konvenčných rtg metód nenastáva prekrývanie a sumácia tieňov okolitých tkanivových štruktúr.

Obr. 2. Princíp CT zobrazenia. a – získanie
jednorozmerného profilu distribúcie hustoty toku
fotónov rtg ţiarenia; b – opakovanie meranie
profilových údajov pri rôznych polohách röntgenky
a protiľahlých detektorov (podľa Reţňáka a spol.,
1992)
Rekonštrukcia obrazu – prednosťou CT je schopnosť zobraziť nepatrné rozdiely hodnôt súčiniteľov zoslabenia rtg ţiarenia, kt. preniká tkanivami tela. Táto schopnosť súvisí s rekonštruk-ciou
obrazu, kt. pomocou vhodných mat. modelov korigujú získaný obraz tak, aby bol zbavený šumu a
aby čo najvernejšie odráţal vlastnosti zobrazovaného objektu (rozdiely hustoty tkanív).
CT obraz sa rekonštruuje z projekčných údajov – jednorozmerných profilov distribúcie husto-ty toku
fotónov rtg ţiarenia získaných opakovaným meraním pri otáčaní röntgenky a protiľah-lých
detektorov okolo vyšetrovaného objektu v rozsahu 180 – 360°. Mat. problém rekonštruk-cie obrazu
vyriešil J. Radon (1917).
Zariadenia na CT vyuţívajú na rekonštrukciu obrazov metódu filtrovanej spätnej projekcie. Jej
základom je spätná projekcia.
Zásady spätnej projekcie moţno zjednodušene vysvetliť na objekte, kt. originálny priečny rez sa
skladá zo 4 obrazových elementov – pixelov (obr. 3a).
Pri snímaní objektov z rôznych smerov sa jednotlivým elementom priradia zodpovedajúce projekčné
hodnoty. Na obr. 3b je výsledok spätnej projekcie v horizontálnom smere. Hodnoty 6 a 4 získané vo
vertikálnom smere, sa opäť pripočítajú k obsahu kaţdého obrazového elementu (obr. 3c). Podobne
je to pri realizácii diagonálnych projekcií (obr. 3d, e). Zo všet-kých obrazových elementov sa potom
subtrahuje hodnota 10 a výsledný obsah kaţdého pixelu sa delí troma (obr. 3f, g). Výsledný
rekonštruovaný obraz má v kaţdom elemente tie isté hodnoty, aké sú na originálnom priečnom reze
objektu (obr. 3g, a).

Obr. 3. Schematický náčrt
zásad

spätnej

projekcie

(podľa Reţňáka a spol., 1992) –
vysvetlivky v texte

Na obr. 4 je schematicky znázornené pouţitie metódy jednoduchej spútnej projekcie na
rekonštrukciu obrazu malého objektu umiestneného v zornom poli zariadenia na CT, kt. sa
vyznačuje vysokou absorpciou rtg ţiarenia. Detekčným zariadením CT sa pre jednotlivé projekčné
uhly merajú hodnotu jednorozmerných profilov distribúcie zoslabenia rtg ţiarenia, kt. charakterizujú
skúmaný objekt. Hodnoty úmerné celkovému lineárnemu súčiniteľu zoslabenia v danej projekcii sa v
pamäťovej matrici počítača priradia
kaţdému
elementu
(pixelu),
kt
zodpovedá ,,tieňu“ – priemetu objektu v
smere prenikania rtg lúčov, ako je to
znázornené v dolnej časti obr. 4a, b a v
číselnej podobe na obr. 3.

Obr. 4. Jednoduchá spätná projekcia
(podľa Reţňáka a spol., 1992)

Pri filtrovanej spätnej projekcii (obr. 5) sa z nameraných údajov mat. filtráciou počítajú tie, kt pri
prispievajú k vzniku artefaktov a skresľujú skutočné vlastnosti zobrazovaného objektu. Kvalita
výsledného rekonštruovaného obrazu závisí od typu pouţitého filtra. Hviezdicovité artefakty moţno
odstrániť tak, ţe namerané projekčné údaje sa modifikujú (filtrujú) vhodnou funkciou, napr. pripočíta
sa k nim záporná zloţka. Stred profilu po filtrácii je pozit., okraje negat. (obr. 5a). Superpozíciou
všetkých čiastkových filtrovaných spätných projekcií vznikne rekonštruovaný obraz, na kt. je
kontrastne Rekonštrukcia obrazu sa začína bezprostredne po vykonaní prvej projekcie a pokračuje
plynule počas celého vyšetrenia. Hneď po
nameraní prvých projekčných údajov sa aplikuje
vhodný filter a filtrovaná spätná projekcia sa
pripočíta do obrazovej matrice počítača počas
merania ďalších projekcií.

Obr. 5. Filtrovaná spätná projekcia

Zariadenia na CT sú vybavené špecializovaným obrazovým počítačom s veľkou operačnou
rýchlosťou, kt. priebeţne spracúva namerané údaje pre tri 120° segmenty zorného poľa. Ich
spojením sa získava výsledný obraz, kt. sa zobrazí takmer okamţite po skončení merania.
Informácia o anat. zloţení vyšetrovanej vrstve je v obrazoch CT kódovaná distribúciou lineárnych
súčiniteľov absorpcie rtg ţiarenia.

Hodnoty absorpcie ţiarenia uloţené v jednotlivých pixeloch dvojrozmernej počítačovej matrice sa
prepočítavajú na hodnotu vody (= 0) a vyjadrujú v jednotkách Hounsfieldovej stupnice (HU). Pre
absorpciu vzduchu sa podľa medzinárodnej dohody stanovila hodnota –1000 HU, pre absorpciu
kompaktnej kosti +1000. Monitor zobrazuje výsledné obrazy max. v 256 odtieňoch sivej farby,
ľudské oko ich rozlíši naraz max. 16. Na obrazovke sa preto zobrazuje len vybraný rozsah hodnôt
absorpcie z Hounsfieldovej stupnice – ,,okienko“ . Šírku okienka moţno meniť v rozsahu od 2 do
4000 HU a jeho stred podľa potreby posúvať kdekoľvek medzi hodnotami –1000 aţ 3000 HU. Ak sa
napr. zvolí šírka okienka 256 HU, 1° sivej farby na monitore znázorňuje rozdiel 1 HU.
Menenie okienka a určovanie denzity zobrazeného objektu patrí k zákl. moţnostiam hodnote-nia
obrazov CT.
Menšiu denzitu ako voda majú pľúca, tukové tkanivo (o 10 %) a prsníky. Ostatné tkanivá majú
väčšiu denzitu, napr. krv o 1,2 % (koagulovaná krv aţ o 5 – 8 %), biela hmota mozgu o 2,4 sivá
hmota mozgu 3,6 %. Pri konvenčných rtg metódach nemoţno rozlíšiť rozdiel denzity (kontrast) < 5
%, CT rozlišuje aţ 0,1 % rozdiel.
Schopnosť rozpoznať v obraze najmenší detegovateľný objekt sa nazýva geometrická rozlišo-vacia
schopnosť. Max. hodnota (0,4 mm) je však dosiahnuteľná len pri najväčších rozdieloch denzít
(kontrastov). Túto podmienku spĺňa v tele napr. prostredie kompaktná kosť–okolité tkanivá.
Nedostatočné rozlíšenie nízkych denzít moţno ovplyvniť aplikáciou kontrastných látok. Geometrická
rozlišovacia schopnosť CT je v porovnaní s konvenčnou rtg snímkou horšia (1 pixel je väčší ako
zrno luminoforu zosilňujúcej fólie), ale rozlíšenie kontrastov je oveľa lepšie.
Zariadenia na CT – zákl. funkcie CT zariadenia sú: 1. vyšetrovanie pacienta pomocou
kolimovaného zväzku lúčov rtg ţiarenia z rôznych projekcií a zhromaţďovanie projekčných údajov;
2. rekonštrukcia obrazov priečnych rezov vyšetrovaných oblastí tela; 3. zobrazenie výsledných
obrazov na monitore.
Zariadenia na CT pozostáva z týchto súčastí: 1. snímacia
jednotka; 2. výkonný počítač na spracovanie nameraných
údajov, rekonštrukciu a vyhodnocovanie výsledných
obrazov a na riadenie a kontrolu činnosti celého
zariadenia na CT.
Obr. 6. Schéma snímacej jednotky CT zariadenia (podľa
Reţňáka a spol., 1992)

Snímaciu jednotku tvorí röntgenka a detekčný systém,
kt. sú umiestené na špeciálnom stojane (tzv. gantry). V
gantry je centrálny otvor, do kt. sa zasúva lôţko s
pacientom (obr. 6). Jednot-livé typy zariadení na CT
(obr. 7) sa líšia počtom detektorov, ich usporiadaním,
pohybom röntgenky a detektorov počas expozície a
dimenziou prim. zväzku lúčov rtg ţiarenia.

Obr. 7. Jednotlivé generácie CT zariadení

V prístrojoch I. generácie sa pouţíval kolimovaný zväzok rtg lúčov, kt. mal tvar úzkeho valca
a dopadal na jediný detektor. Röntgenka a protiľahlý detektor sa počas expozície pohybovali
paralelne nad vyšetrovanou priečnou vrstvou tela (vykonávali translačný pohyb). Po skončení
expozície sa pootočili o príslušný uhol (o 1°) a nasledovala ďalšia expozícia. Tento dej sa opakoval,
kým sa snímacia jednotka postupne neotočila o 180°. Vyšetrenie jednej vrstvy trvalo ~ 7 min.
V II. generácii prístrojov mal prim. zväzok ţiarenia tvar kuţeľa s vrcholovým uhlom ~ 5° a dopadal
na sústavu vedľa seba uloţených detektorov. Vyšetrenie jednej vrstvy nepresaho-valo 2 min.
Röntgenka a detekčný systém, sa pohybovali skokmi po 15° (v I. generácii po 1°); translačný pohyb
zostal zachovaný. Zariadenia I. ani II. generácie sa uţ nevyrábajú.
V zariadeniach III. generácie má prim. zväzok rtg ţiarenia tvar vejára s vrcholovým uhlom 43° a
obsiahne naraz celú vyšetrovanú vrstu tela. Počet detektorov je 250 – 1500 a sú usporiadané do
oblúka. Pri vyšetrení sa röntgenka a proti nej umiestený detekčný systém otáčajú o 360° okolo
centrálneho otvoru gantry po kruhovej dráhe s rozdielnym polomerom pre röntgenku a pre detekčný
systém (translačný pohyb sa úplne vylúči). Novšie prístroje majú tvz. kontinuálnu rotáciu, kde sa
röntgenka a detekčný systém neustále otáčajú bez prestávky okolo centrálneho otvoru gantry.
Exponuje sa len po pripojení vysokého napätia k röntgenke. Tým sa skrátila expozícia jednej vrtsvy
na 0,4 s.
V IV. generácii je > 1000 detektorov rovnomerne rozloţených do kruhu okolo centrálneho otvoru
gantry a počas vyšetrenia rotuje o 360° len röntgenka. Vyšetrenie jednej vrstvy trvá rovnako ako pri
III. generácii. Ani kvalita obrazu nie je podstatne lepšia; nevýhodou je vyššia cena týchto zariadení.
Čas expozície jednotlivých vrstiev neumoţňuje sledovať rýchle dynamické deje bez pouţitia
špeciálnych zariadení na synchronizované snímanie; napr. pri vyšetrovaní centrálnej hemodynamiky sa snímanie riadi záznam EKG.
Kine-CT je systém ultrarýchleho zariadenia, v kt. expozícia jednej vrstvy trvá 30 – 100 ms, ďalšia
expozícia je moţná po 8 ms. Je vhodné na dynamické vyšetrenia, je však technicky náročné a
finančne nákladné.
Zdroje rtg ţiarenia – zdrojom rtg ţiarenia je röntgenka. Pri CT sa pouţívajú 2 typy – s pevnou
anódou pre kontinuálnu expozíciu a s rotačnou anódou pre impulznú i kontinuálnu expozíciu. Pri I. a
II. generácii prístrojov na CT sa získavali projekčné údaje kontinuálnou expozíciou počas
translačného pohybu röntgenky a detekčného systému. Pri vyšších generáciách CT pracuje
röntgenka v impulzovom al. kontinuálnom reţime. Impulzy trvajú 1 aţ 5 ms a rtg ţiarenie je
emitované pri kaţdom pootočení röntgenky o 0,25 – 1°. Na dosiahnutie takýchto krátkych expozícií
sa pouţívajú röntgenky s výkonom > 75 kW. Mnoţstvo údajov o vyšetrovanej vrstve závisí od počtu
impulzov, impulzov, kt. po prechode vyšetrovaným objektom dopadajú na 704 detektorov, sa
nameria 1 013 760 hodnôt absorpcie rtg ţiarenia charakterizujúcich zloţenie štrukúr vyšetrovanej
vrstvy tela.
Detektory – úlohou detektorov je zachytiť kvantá rtg ţiarenia, kt. prechádzajú vyšetrovanou vrstvou
a transformovať ich na elekt. signály. Na detekciu rtg ţiarenia sa najviac pouţívajú detektory so
scintilačnými kryštálmi NaI(Tl), CsI(Tl), GaF2(Tl) a kryštálmi trigermičitanu bizmutitého (Bi4Ge3O12,
skr. BGO), spojené s fotonásobičmi al. fotodiódami (obr. 8a).
Pri CT III. generácie sa pouţívajú mnohokanálové detektory konštruované ako ionizačná komora
naplnená plynným xenónom pod vysokým tlakom (obr. 8b). Dobrú absorpciu rtg ţiarenia
podmieňuje vysoké atómové číslo xenónu.

Obr. 8. Detektory CT zariadení. a – detektor
so scintilačným kryštálom; b – mnohokanálový
detektor konštruovaný ako ionizačná komora

Lôţko pre pacienta – pacient sa ukladá na posuvné lôţko, kt. sa pri vyšetrení zasúva do centrálneho
otvoru gantry. Polohovanie lôţka sa riadi a kontroluje počítačom podľa toho, kt. vrstva tela má byť
vyšetrovaná. V prípade potreby moţno lôţko vychýliť o určitý uhol do strán. Gantry moţno z
vertikálnej polohy skloniť ať o 25° smerom k nohám al. k hlave vyšetrovaného, čím sa utvárajú
moţnosti na realizáciu vyšetrení v rôznych špeciálnych projekciách, najmä však pri vyšetrovaní
lumbálnej chrbtice.
Počítač – vykonáva registráciu nameraných hodnôt, ich mat.- spracovanie, rekonštrukciu obrazov a
ich zobrazenie na monitore. Riadi a kontroluje aj činnosť celého zariadenia na CT vrátane posunu
lôţka pacienta do centrálneho otvoru gantry.
K počítaču moţno pripojiť rôzne periférne zariadenia, napr. pamäťové jednotky (disky, mag-netické
pásky), kt. sa zvyšuje kapacita pamäti (rozširujú moţnosti archivovania údajov vyšetrení). Okrem
zákl. ovládacieho terminálu, kt. sprostredkuje styk medzi počítačom a vyšetrujúcim moţno pripojiť
ďalšie satelitné dg. terminály slúţiace na vyhodnocovanie obrazov, pracujú nezávisle od zákl.
ovládacieho terminálu.
Počítač ovplyvňuje aj rozlišovaciu schopnosť zariadenia, a to presnosťou kalibrácie systému
a programovým vybavením. Pre kaţdý typ vyšetrenia jestvuje optimálny program, kt. moţno
modifikovať. V ňom moţno meniť hustotu toku fotónov rtg ţiarenia, hrúbku vyšetrovanej vrstvy,
veľkosť matrice, rozmery zobrazovaného poľa na monitore, mat. spôsob spracovania nameraných
údajov ( meranie vzdialenosti, plochy a objemu, ako aj denzity v ľubovoľnom bode al. ploche,
rekonštrukcia obrazov v iných rovinách – vo frontálnej, sagitálnej, v šikmých, multiplanárne a
trojrozmerné rekonštrukcie). Niekt. z týchto parametrov sa nastavujú pred začatím expozície, iné sa
vyuţívajú po jej skončení.
Príprava na vyšetrenie – vyšetrenie CT sa vykonáva nalačno (6 h pred vyšetrením nemá pacient
prijímať potravu pre prípad podania kontrastnej látky, anestézie ap.). Pacient nemá mať v organizme
zvyšky kontrastnej látky po predchádzajúcom rtg vyšetrení (najmä síranu bárnatého). Z vyšetrovanej
oblasti sa majú odstrániť všetky kovové predmety (náušnice, vlasové sponky ap.)
CT vyšetreni trvá zvučajne 20 – 60 min. V priebehu tohto obdobia nemá pacient meniť polohu. U
nepokojných pacientov a detí je potrebná spolupráca anesteziológa.
Poloha pacienta – pri vyšetrovaní v štandardnej polohe leţí pacient na chrbte a do centrálneho
otvoru gantry sa zasúva hlavou vpred. Špeciálne polohovanie sa robí pri vyšetreniach hlavy, keď
treba získať obrazy vo frontálnych, sagitálnych, príp. iných vrstvách.
Topogram – CT vyšetrenie sa začína zhotovením topogramu. Je to prehľadná snímka v digi-tálnej
podobe, zhotovená vo frontálnej al. sagitálnej rovine. Röntgenka aj detektory sú v sta-bilnej polohe.
Loţisko s pacientom, sa počas expozície plynule zasúva do gantry. Z hodnôt absorpcie
zaznamenaných detekčným systémom počítač zrekonštruuje prehľadný obraz. Podľa topogramu sa
určí úsek, v kt. budú exponované transverzálne vrstvy a určí sa ich hrúbka (napr. pri vyšetrovaní
stredného ucha je to 1 – 2 mm, brucha a hrudníka 8 – 12 mm, intervertebrálnych diskov 2 – 4 mm
ap.).
Kontrastné látky – aplikujú sa v prípade, ţe sú rozdiely absorpcie normálnych a patol. tkanív malé.
Aplikujú sa i. v. al. p. o. Pouţívajú sa na zvýraznenie cievneho riečiska, uropoetického systému ap.,

GIT, hepatobiliárneho systému, lymfatických ciev a likvorových priestorov. Uţitočné je porovnať
obrazy pred aplikáciou kontrastnej látky a po nej. Ak sa kontrastná látka podá vo forme bolusu, na
sledovanie rýchlych zmien denzity sa pouţíva technika mmdynamického CT“ (fast scanning).
Exponuje sa séria rýchlo za sebou idúcich obrazov (aţ 12/min) vopred zvolených vrstviev al. z tej
istej vrstvy. Dynamiku zmien denzity v CT obraze moţno vyhodnotiť napr. pomocou histogramov.
Indikácie na CT vyšetrenie – je potreba potvrdiť al. vylúčiť podozrenie na morfol. zmeny, príp.
potreba určiť ich topografické vzťahy. Pri nádoroch ide o overenie prítomnosti metastáz, posúdenie
operabilnosti, voľby optimálneho chir. prístupu ap. CT slúţi aj ako kontrola dg. výkonov, napr.
zavedenia ihly pri punkčnej biopsii, perkutánnej drenáţi abscesov, cýst, hematómov, pri stereotaxii
ap. CT moţno vyuţiť aj v rádioterapii, napr. pri zostavovaní optimálneho plánu oţarovania nádoru s
min. radiačným zaťaţením okolitých zdravých štruktúr.
Radiačné zaťaţenie pri CT závisí od viacerých faktorov. K ovplyvniteľným faktorom patrí správna
indikácia a vhodné zaradenie do dg. algoritmu, optimálne výber počtu vrstiev a ich hrúbky,
nastavenie expozície ap. Povrchové koţné dávky sú v rozsahu jednotiek aţ desiatok mGy (napr. pri
vyšetrení chrbtice aţ 70 mGy). Pri natívnej snímke pľúc je koţná dávka 0,3 aţ 0,4 mGy, pri natívnej
snímke brucha 10 mGy, pri vyšetrení ţalúdka 100 mGy a abdominálnej artérografii 200 mGy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Radiačné zaťaženie pri konvenčnom rtg a CT vyšetrení
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vyšetrenie
Efektívny dávkový ekvivalent
HE [mSv]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rtg vylučovacia urografia
(8 snímok)
4,5 – 7,5
prehľadná snímka lebky (12 snímok)
0,1 – 0,3
angiografia mozgu
(12 snímok)
2,0 – 3,0
snímka srdca a pľúc
(1 snímka)
0,2 – 0,3
hrudníková chrbtica
(1 snímka)
0,5 – 1,8
CT hlava
(8 – 11 vrstiev)
0,8 – 2,3
hrudník
(12 – 25 vrstiev)
4,8 – 16,0
panva
(10 – 20 vrstiev)
2,1 – 13,4
brucho
(16 – 25 vrstiev)
2,6 – 9,5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hodnoty platia pre prístroj Siemens DRH, hrúbku vrstvy 8 mm, napätie na röntgenke 125 kV, prúd
210 mAs pri vyšetrovaní hrudíka, 310 mAs pri vyšetrovaní brucha a 410 mAs pri vyšetrovaní hlavy
a panvy
Emisná počítačová tomografia (ECT) – angl. Emission Computed Tomography, ECT, neumoţňuje
morfol. (ako CT a MRT), ale funkčné hodnotenie. Zdroj ţiarenia sa nachádza v tele (je ním i. v.
vpravený rádionuklid). ECT sa delí na jednofotónovú a pozitrónovú ECT.
Jednofotónová ECT – angl. Single Photon Emission Computer Tomograghy, SPECT, je
neinvazívna zobrazovacia metóda, kt. poskytuje tomografické obrazy distribúcie rádionuklidov.
Umoţňuje neinvazívne vyšetrovanie mozgu a spolu s PET predstavuje funkčnú metódu na
hodnotenie rôznych neuropatol. procesov.
R. 1963 Kuhl a Edwards opísali metódy, pri kt. sa pomocu radu jednotlivých prstencov zobrazuje
mozog a pomocou kt. sa dajú odlíšiť navrstvené rádioaktívne areály špecifického záujmu. Základy
emisnej CT (ECT) poloţil Hounsfield (1973), kt. pouţil rtg CT (zobrazovanie axiálnych rezov tela) aj
v klinike.
Pri SPECT sa pouţívajú konvenčné rádionuklidy, schopné vyţarovať -ţiarenie všetkými smermi
99m
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( Tc, I, Tl, Ga, Xe,
Au a i).

Pomocou PET sa naproti tomu registruje ţiarenie, kt. vzniká z dvoch emitovaných gamakvánt,
pričom dva fotóny vznikajú z reakcie hmota–antihmota a pohybujú sa od seba v 180° uhle s
energiou 511 keV. Prednosťou PET je, ţe sa dajú pouţiť aj izotopy atómov, kt. sa vyskytujú v tele za
11
13
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fyziol. okolností (napr. C, N al. F). Vzhľadom na technickú náročnosť je táto metóda vyhradená
len vysoko špecializovaným pracoviskám.
Zariadenie na SPECT pozostáva z rotujúcej viacdetektorovej gamakamery, kt. otáčavá os je kolmá
na optickú os kolimátora, počítača vybaveného príslušným softvérom a zariadením na rotáciu
detektorov.
Rozoznávajú sa 2 druhy CT: longitudinálna (zhotovuje obrazy paralelné s hlavnou osou) a častejšie
pouţívaná transaxiálna tomografia (pri kt. leţia vrstvy kolmo s hlavnou osou).
Rotujúca gamakamera, pozostávajúca z viacerých
detektorov, kt. prispievajú k zvýšeniu citlivosti, a tým k
skráteniu trvania vyšetrenia, zhotovuje tomografické
snímky z rozličných polôh. Jednotlivé snímky sa
zhotovujú v pravidelných uhlových krokoch. Rovnomerný
sled rotácie je riadený počítačom (tzv.,,step and shoot“modus).

Obr. 9. Gamakamera Angerovho typu s plnouhlovou
rotáciou detektora používaná na SPECT vyšetrenia

Po uloţení jednotlivých snímok do počítača sa dáta kombinujú a štruktúry vrstiev pomocou
filtrovanej spätnej projekcie rekonštitujú. Pomocou vhodných filtrov sa odstránia najvyššie miestne
frekvencie s cieľom potlačiť šum. Butterworthov filtar umoţňuje aj dostatočný geo-metrický rozklad,
ako aj hodnotenie patol. procesov.
Aby sa dosiahla optimálna schopnosť rozkladu rekonštituovaných obrazov, udrţuje sa pomo-cou
kolimátorov čo najmenšia vzdialenosť medzi vyšetrovanou štrukútrou a detektormi pomocou
kolimátorov, kt. vykazujú viaceré vŕty oddelené priehradkami. Tak prechádzajú len usmernené
gamakvantá, kým kvantá smerujúce šikmo k ose sa absorbujú v priehradkách.
Jedným z hlavných problémov SPECT je zoslabovanie fotónov, kt. značne závisí od hrúbky vrstvy
tkaniva, takţe pri hĺbších vrstvách sa registruje menšia aktivita. Tento problém sa rieši sčasti
korekciou tohto zoslabenia.

Obr. 10. Schéma štandardných projekcií
pri počítačovej tomografii mozgu (podľa
Bartku, 1985)

Pozitrónová emisná tomografia – angl. Positron Emission Computed Tomography, PET, PECT, je
podobne ako SPET metódou rezového snímkovania, pričom sa na zobrazovanie pouţíva
pozitrónové ţiarenie emitované z tela. Niekt. rádionuklidy pri rádioaktívnej premene (rozpade) jadra
emitujú o. i. druhov ţiarenia pozitróny (tzv. pozitrónové ţiariče).

+

Pozitrón je elekt. kladne nabitá elementárna častica (e ), ktorej hmota sa rovná hmote elekt-rónu
(obr. 11). Ak sa spojí pozitrón s elektrónom menia sa na 2 rovnako energetické kvantá gama (Eg =
0,511 MeV ), kt. sa vyţarujú do priestoru a letia z miesta anihilácie opačným smerom pod uhlom
180°. Dosah pozitrónu v tkanive je pred spojením s elektrónom (pred anihiláciou) len niekoľko mm.
11
Napr. pozitróny s premeny jadier C majú dosah len 3,8 mm.
Atómové jadrá získavajú v dôsledlu nedostatku neutrónov a
-rozpadom stabilnejší energetický stav. Pritom
nastáva premena protonu na neutrón za emisie pozitrónu
+
) a neut-rína (n).

Obr. 11. Spojenie pozitrónu s elektrónom

Odbrzdený pozitrón sa spája s 1 elektrónom, hmotnosť obidvoch častíc sa premení na elektromagnetické ţiarenie a vyţarujú za vzniku 2 fotónov v uhle 180°. Obidva fotóny majú rovnakú
energiu 511 keV (koeficient premeny). Toto ţiarenie (anihilácia) sa registruje pomocou detek-torov
ţiarenia a vďaka súčasného vzniku 2 fotónov a opačnému smeru letu umoţňuje zistiť aj miesto, kde
nastáva zánik pozitrónov.
Prístroj PET pozostáva z 2 častí: 1. PET-kamera na meranie distribúcie rádioaktivity v organizme a
hodnotenie obrazových dát; 2. cyklotrón produkujúci izotopy.
Princíp PET – PET sa zakladá na koincidenčnej detekcii fotónov ţiarenia g, kt. sa emitujú pri
premene pozitrónových rádionuklidov aplikovaných do tela z dg. dôvodov. Z údajov nameraných pri
detekcii fotónov sa pomocou počítača matematicky rekonštruuje trojrozmerný obraz distribúcie zlúč.,
kt. vo svojej molekule obsahovali pozitrónový ţiarič.

Obr. 12. Schematické znázornenie dvoch detektorov
zapojených v koincidencii. Detektory registrujú len páry
fotónov g s energiou 511 keV, kt. sa emitujú pri anihilácii
pozitrónu

a

elektrónu

v

priestore,

vymedzenom

prerušovanými čiarami (podľa Reţňáka a spol., 1992)

V med. sa pouţívajú pozitrónové ţiariče s veľmi krátkym t0,5 premeny, preto má byť blízko zdroja
ţiariča (cyklotrón al. lineárny urýchľovač) laboratórium na prípravu zlúč., kt. sa nimi značia a hneď
11
po príprave pouţijú na PET. Sú to najmä tieto ţiariče: C (t0,5 20,4 min), napr. na zobrazenie
13
dopamínových receptorov pri Parkinsonovej chorobe, N (9,96 min) napr. na kvantit. meranie
15
prietoku krvi mozgom al. myokardom, O (2,04 min), napr. na určovanie regionálneho prietoku krvi,
18
18
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F (109 min), F-L-Dopa, F-deoxyglukóza (FDG) v PET najčastejšie pouţívaný tracer (90 %).
Vzhľadom na jej dlhý t0,5, môţe jej transport trvať > 3 h. FDG sa inkorporuje do bunky ako glukóza a
fosforyluje pôsobením hexokinázy. Glutamín vyvoláva blokádu
glykolytickej degradácie, z čoho moţno kvantit. vypočítať spotrebu
glukó-zy na g tkaniva. Hlavnou oblasťou pouţitia je dg. vitality v
kardiológii, onkológii a neurológii.

Obr. 13. Príklad usporiadania detektorov jedného z typov pozitrónových
tomografov

Značené fyziol. zlúč. umoţňujú sledovať metabolizmus a jeho osobitosti v rôznych orgánoch, ako aj
rôzne fyziol. parametre, ako je objem, distribúcia a prietok v pokoji i počas zaťaţenia, napr.
17
distribúciu fluórodeoxyglukózy ( FDG) v mozgu pri rôznych
druhoch aktivity (premýš-ľanie, vybavovanie spomienok,
počúvanie, pozerania ap.).
Obr. 14. Detektory usporiadané paralelne do viacerých kruhov.
Pohľad v reze (podľa Reţňáka a spol., 1992)

Stavba tomografov – PET-systémy sú vybavené detektorovým prstencom al. mnohoprstencovými
detektormi. Priemer prstencov závisí od druhu pouţitia tomoghrafu; pri vyšetrovaní mozgu stačí
zorné pole 25 – 30 cm, pre celotelové vyšetrenia má mať ~ 50 cm.
Medzi detektorovými prstencami sú aţ po otvore pre pacienta nanesené olovené filtre, kt. určujú
hrúbku vrstvy a zniţujú rozptýl a náhodné koinzidencie. Gantry je otáčavá a výkyvná, takţe
umoţňuje individuálne rovinné rezy. Lôţko poskytuje pohodlné uloţenie pacienta a jeho presné
polohovanie pri min. moţnej absorpcii (materiálom je zväčša grafit).
Detektory – pri PET sa pomocou scintilačných kryštálov dokázalo kvantum s 511 keV. Fotóny
vstupujú do interakcie s atómami kryštálu a prenášajú svoju energiu na elektróny, kt. pri svojom
odbrzdení vykazujú záblesky svetla. Tieto elekt. impulzy sa menia vo fotonásobiči na elekt. impulzy.
Pôvodne pouţívané kryštály jodidu sodného (NaI) v súčasnosti úplne nahradili kryštály germanátu
bizmutitého (BGO).
Rozlišovacia schopnosť, hrúbka vrstvy – dobrý tomogram je schopný rozlíšiť útvar min. s Ø 2 mm a
hrúbkou vrstvy medzi 6 a 12 mm. Tesne balené detektory zvyšujú pravdepodobnosť dôkazu. To
umoţňuje rýchlu a istú detekciu malých lézií. Zo série projekcií meraných z rôznych uhlov sa dá
pomocou rekonštrukčnej metódy CT vypočítať rozdelenie aktivity (pomocou spätnej projekcie).
Rádionuklidy pouţívané v nukleárnej med. sa pripravujú väčšinou umelými jadrovými reakciami. Na
prípravu rádionuklidov s prebytkom pozitrónov, tzv. miestnych ţiaričov pozitrónov slúţi urýchľovač
častíc (→cyklotrón). Tie vznikajú bombardovaním terčových jadier ťaţkými, nabitými časticami, ako
-častice.
Na základe úzkej súvislosti medzi aktivitou neurónov, perfúziou a energetickým metabolizmom v
mozgu je PET vhodnou metódou na dg. epilepsie. Počas fokálneho záchvatu sa v postihnutých
mozgových štruktúrach pozoruje výrazné zvýšenie regionálneho prietoku krvi, metabolizmu, kt.
bývajú často spojené s inaktiváciou metabolizmu ostatných štruktúr. Vzostup metabolizmu sa týka
nielen príslušného ohniska, ale aj oblastí s ním funkčne súvisiacich, na kt. sa šíri elekt. aktivita. V
typických prípadoch sa za medzi iktové ohnisko pokladá ohraničená oblasť zníţenej perfúzie a
zníţenej inkorporácie glukózy.
Nálezy s najväčšou výpovednou schopnosťou a reprodukovateľnosťou sa dosiahli najmä pri
vyšetrení v bezzáchvatovom intervale. Dg. citlivosť väčšiny štúdií je > 70 % a býva vyššia ako pri CT
a MRI. Na bezpečnú lokalizáciu epileptogénneho loţiska je nevyhnutné dôkladné regionálne kvantit.
vyhodnotenie.O patol. zmenách moţno hovoriť pri stranových rozdieloch > 15 % medzi
korešpoindujúcimi oblasťami obidvoch hemisfér.
Porovnanie SPECT a PET – PET je podstatne nákladnejšie ako SPECT (ide nielen o cenu
samotného prístroja, ale aj o prítomnosť cyklotrónu v bezprostrednej blízkosti a špeciálne
opatrenia). Kým SPECT dosahuje najlepšie výsledky v oblasti energií 140 170 keV, pri PET je

predpísaná fixná energia 511 keV, čo je podmienené zánikovým ţiarením (Vernichtungs-strahlen).
Prednosťou PET je menšia absorpcia ţiarenia organizmom a menší rozptyl ţiarenia, čo súvisí aj so
zlepšením kvality obrazu.
Pri registrácii 2 fotónov sa dosahuje lepšia rozlišovacia schopnosť. SPECT pracuje s rozličnými
kolimátormi, napr. LEHR, kt. je schopný absorbovať aţ 70 % ţiarenia, naproti tomu PET nepotrebuje
kolimátor. Vyššiu citlivosť PET umoţňujú aj iný kryštál (SPECT: NaJ; PET: BGO). Najväčšou
výhodou PET je moţnosť hodnotenia nielen kvalit. hodnotenia, ale aj absol. kvantifikácie procesov
prebiehajúcich v tele. Jej väčšemu rozšíreniu bránia len veľľké investičné náklady.
Alternatívy PET – PET sa dá vykonať aj F-18 FDG SPECT s gamakamerou. Na rozdiel od kamier
PET sa registruje pritom len 1 fotón. Metóda má však niţšiu informačnú hodnotu, údaje sa nedajú
kvantifikovať, ťaţko sa interpretujú, musia sa pouţívať hrubostenné kolimátory (511 kEV!). Výhodou
sú menšie investičné náklady, pretoţe moţno vyuţiť kamery, kt. sú uţ k dispozícii.
Počítačová axiálna tomografia mozgu – CT, umoţňuje zobrazenie jednotlivých tkanív mozgu a
jeho dutín. Meria sa pritom absorpcia kolimovaného zväzku ţiarenia gama v nehomogénnom
prostredí mozgu pri menlivom smere lúčov. Hlava pacienta sa vsunie do otvoru prístroja. V hornej
časti rámu prístroja sa pohybuje naprieč hlavou röntgenka s referenčným detektorom. V dolnej časti
sa rovnakým spôsobom pohybujú kryštálové detektory (NaI) a fotonásobiče. Po prebehnutí
röntgenky a fotonásobičov sa celý rám pootočí o malý uhol (3°) a meranie sa opakuje opačným
smerom. Celý proces sa opakuje dovtedy, kým sa nezmeria 180°. Pri kaţdom meraní v príslušnej
vrstve sa meria 8 detektorov vychádzajúce fotóny a zachytené hodnoty sa porovnávajú s
referenčným detektorom, kt. udáva intenzitu prim. rtg lúča (kt. neprechádza nijakými tkanivami). Pre
kaţdý rez tkanivom sa tak získa vyše 250 000 hodnôt intenzity ţiarenia. Počítač z toho vypočíta
absorpčné hodnoty tkaniva v kaţdom reze. Na monitore sa znázorní obraz s rôznym stupňom sivej
farby, príp. rôznofarebne; výsledky moţno vytlačiť v číselnej podobe, príp. uloţiť na pamäťové
médium. Vyšetrenie trvá ~ 30 min.
Na zvýraznenie zmien moţno pouţiť zosilnený kontrast (aplikácia kontrastnej látky, napr.
®
Amipaque ).
Indikácie CT – 1. loţisková neurol. symptomatológia; 2. úrazy mozgu; 3. intrakraniálne nádo-ry
(sledovanie dynamiky a detekcia recidívy); 4. dg. abscesu mozgu; 5. dfdg. intracerebrálnych a
extracerebrálnych hematómov; 6. dg. hydrocefalu; 7. zmeny objemu mozgu.
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Pomocou technécia označeného
Tc-hexametylpropylenaminoxímom (HMPAO), kt. sa
v mozgovom tkanive hromadí úmerne prietoku krvi, sa dá vykonať meranie krvného prietoku
mozgom. Indikáciou HMPAO-SPECT sú poruchy perfúzie mozgom, mozgové inzulty, lokalizácia
epileptických loţísk, dg. a dfdg. foriem demencií. K ďalším moţnostiam pouţitia SPECT patrí
zobrazovanie rezeptorov a miest spätného vychytávania.
Postsynapticky lokalizované D2-receptory sa dajú označiť
123
markermi [123I]-jódobenzamidom (IBZM) a [ I]-epidepridom.
Tieto markery sú vhodné na dfdg. Parkinsonovho sy. a multisystémovej atrofie a dg. Huntingtonovej chorey. Pomocou IBZM
sa dajú študovať aj farm. účinky neuroleptík, kým epideprid sa dá
vyuţiť na vyšetrenie nádorov hypofýzy, kt. exprimujú D2-receptory.

Obr. 15. Možnosti mapovania a štúdia fyziologických procesov v
mozgu

pomocou

PET.

Tomografický

záznam

distribúcie

deoxyglukózy v mozgu v pokoji a po rečovej a hudobnej stimulácii
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Miesta spätného vychytávania dopamínu a sérotonínu sa dajú označiť pomocou [
-CIT. Táto
presynapticky sa viaţuca látka je vhodná na včasnú dg. a sledovanie priebehu Parkinso-novej
chorobe.
Stupeň dopamínergického deficitu a jeho dopad na motorický systém sa dá určiť pomocou PET. Tá
umoţňuje zobrazenie a kvantifikáciu degenerácie dopamínergických štruktúr. Ako tracer sa pouţíva
18
F označená fluórdopa. V ostatnom čase sa vyvinuli početné nové rádioiligandy, kt. východiskovou
3
látkou je H-kokaín. Pomocou nich sa dajú označiť miesta spätného vychytávania dopamínu a
3
merať počet dopamínergických nervových zakončení, kt. degenerujú pri Parkinsonovej choroby [ H]kokaín, východisková látka sa pouţila ako ligand in vitro, jeho pouţitie je však vzhľadom na
pomerne nízku afinitu obmedzené.
3

Ako ligand sa in vitro pouţil aj derivát piperazínu substituovaný difenylom označený H (GBR12935). Táto látka označuje presynapticky uloţené miesta vychytávania dopamínu, a to s vyššou
selektivitou, resp. afinitou ako kokaín, pričom jej regionálne rozdelenie koreluje s hustotou
dopamínergických nervových zakončení. Janowsky a spol. (1987) dokázali zníţe-nie špecifickej
väzby tohto markera na mozgové membrány získané z ncl. caudatus pacientov s Parkinsonovou
chorobou.
11

Na štúdie in vivo sa pouţil [ C] označený nomifenzín [8-amino-2-metyl-4-fenyl-1,2,3,4tetrahydroizochinolínhydrogénnmaleát, NMF]. Je to látka, kt. sa hromadí v striáte i talame a viaţe sa
na dopamínergické a noradrenergické miesta ich spätného vychytávania. Zníţenie vychytávania v
striáte parkinsonikov na polovicu zistil Salmon a spol. (1990).
Zníţené vychytávanie sa zistilo aj v postmortálnych štúdiách, a to viac v ncl. caudatus ako
11
putamene. Leenders a spol. (1990) porovnal pomocou TEP vychytávanie C-NMF a uvoľňo-vanie
18
18
F-dopa, kt. je analógom levodopy, v organizme sa dekarboxyluje a ukladá vo forme [ F]18
dopamínu do ncl. caudatus a putamenu. Pomocou [ F]-dopa moţno určovať schopnosť
nigrostriátových, dopamínergických nervových zakončení metabolizovať spätne vychytanú
exogénnu levodopu so zohľadením endogénnej produkcie dopamínu v striáte, kt. vychádza
z tyrozínu a je determinovaná aktivitou tyrozínhydroxylázy. U parkinsonikov sa pozorovalo
18
v putamene 45 % a ncl. caudatus 72 % vychytávanie F-dopa kontrolných hodnôt; vychytá-vanie
11
C-NMF bolo v putamene 40 %, a ncl. caudatus 65 % normy.
18

Brooks a spol. (1993) vo svojej štúdii s F-dopa pozorovali u parkinsonikov zníţenie jej hodnôt v
18
putamene na 40 – 50 % a v ncl. caudatus na 80 %. Pouţitie F-dopa má tú nevý-hodu, ţe jej
vychytávane koreluje s aktivitou dekarboxylázy aromatických aminokyselín a nie s aktivitou
tyrozínhydroxylázy.
11

Vyvinuli sa aj ďalšie analógy kokaínu, ako je C-WIN 35, 428 (2-karbometoxy-3-(4-fluórfenyl)tropán, CFT), kt. majú väčšiu afinitu a pomalšie disociujú ako kokaín.
pod/o- – prvá časť zloţených slov z g. pús-podos noha.
podagra, ae, f. – [pod- + g. agrá lov] dna postihujúca najmä palec nohy.
podalgia, ae, f. – [pod- + g. algos bolesť] bolesť nohy.
podarthritis, itidis, f. – [pod- + g. arthron kĺb + -itis zápal] podartritída, zápal kĺbov nohy.
podbeľ liečivý →Tussilago farfara.
poddajnosť pľúc – angl. compliance, vyjadruje mieru poddajnosti, resp. rozťaţnosti pľúc a hrudníka
ako podiel prírastku objemu pľúc a hrudníka V a tlaku p vynaloţeného na prekonanie elasticity pľúc
-1
a hrudnej steny: C = V/p [l.kPa ].
podenkovité →Commelinaceae.

Podiceps – potápky, čeľaď štíhlejších vodných vtákov z radu potápok. Na hlave majú roţkovito
upravené perá, chvost je zakrpatený, nohy posunuté dozadu, prsty lemované plávacou obrubou. Na
hladine vôd stavajú plávajúce hniezda z vodných rastlín. Ţivia sa rybami a hmyzom, určitý čas sú
kŕmivé, mláďatá nosia na chrbte. Potápka chochlatá (Podiceps cristatus) má na hrdle a temene
hlavy dlhšie perá, najmä samce. Potápka čiernokrká (Podiceps nigricollis) ţije v kŕdľoch na
rybníkoch, ţiví sa hmyzom. Hlavu a krk má tmavšej farby, telo takmer guľaté. Potápka malá
(Podiceps ruficollis) má len 27 cm, je na chrbte sivočierna, na bruchu biela s hrdzavým perím na
krku, je najmenšia z potápok. Ţije v stojatých vodách juţ. a stred. Európy,. Juţ Ázie, juţ polovice
Afriky a Austrálie. Ţiví sa hmyzom. Hniezdenie začína svadobnými hrami vo
vode. Hniezdo z vodných rastlín býva na zemi al. v plytkej vode. Ţerú drobné
rybky a vodné bezstavovce.
Podiceps ruficollis (potípka malá)

Podicipediformes – potápky, rad menších aţ stredne veľkých vtákov, spätých s vodou ako potáplice,
ţijú na sladkých vodách celého sveta. Majú prúdnicovitý tvar tela prispôsobený na pohyb pod
vodou, kde pouţívajú iba nohy, ktoré sú prikĺbené k telu celkom vzadu. Na zemi sa preto pohybujú
veľmi ťaţko. Prsty na nohách majú vybavené širokými koţovitými obrubami, takţe dobre slúţia ako
veslá. Potápky majú krídla krátke a úzke, v dôsledu čoho vedia len ťaţko vzlietnuť, keď sa však
dostanú do vzduchu letia rýchlo aj keď neobratne. Hniezdo si robia na vodnej hladine medzi
rastlinami, je spletené z odumretých vodných rastlín. Patrí sem čeľaď potápkovitých (Podiceps).
podkováčovité – Rhinolophidae; →netopiere.
podkovárovité – Rhinolophidae. Menšie netopiere s blanitými výrastkami na nose, zloţenými zo
širokej podkovy, lancety a sedla. Na výrastkoch sú receptory ultrazvukových kmitov. Lietajú
pomerne nízko. U nás ţijú 3 druhy rodu podkovár (Rhinolophus).
podkôrničkovité →Aradidae.
podlisteň – časť listu umiestená na stonke medzi klíčnymi a asimilačnými listami. Sú obyčajne
nezelené, šupinovité, s nevyvinutou čepeľou a ich hlavnou úlohou je ochrana prízemných
obnovovacích púčikov.
podložné sklo – 1 – 1,2 mm hrubá, 26 mm široká a 76 mm dlhá sklená doštička, na kt. sa kladie
mikroskopickýn preparát. Zhotovujú sa rezaním rovného, bezchybného a nezakaleného bieleho al.
polobieleho obyčajného skla. Na UV a fluorescenčnú mikroskopiu sa vyrábajú z kremíka V
mikrobiol. sa na pozorovanie vo visutej kv. pouţíva hrubšie p. s. s konkávne vybrúsenou jamkou.
podmozgová žľaza →hypofýza.
podnebie – klíma, súbor pomerne stálych klimatických prevaţne fyz. faktorov: teploty a vhkosti
vzduchu, tlaku vzduchu, chem. zloţenia vzduchu, elektroklímy, pomeru prijímaného a emitovaného
ţiarenia organizmom a i. P. podmieňuje sklon, resp. výška Slnka (zemepisná šírka), t. j. ročné
obdobie. Podľa toho rozoznávame tropické, subtropické, mierne, subarktické a akrtickú p.
Podľa vertikálneho a horizontálneho pomeru povrchu Zeme k hladine mora sa rozlišuje prímorské,
vnútrozemské, níţinné (0 – 400 m), podhorské (401 – 800 m), horské (801 – 1200 m), vysokohorské
(1201 – 2500 m) a veľhorské p. (> 2500 m).
Podľa rozlohy sa hovorí o oblastnej (Ø 1000 km), územnej (Ø 100 km), krajinnej (regionálnej, Ø 20
km) a miestnej klíme (lokálnej, Ø 100 m). Do tejto kategórie patria liečebné oblasti klimatických
miest, napr. morské kúpele, lesné cesty stredohorského klimatického miesta.

Klimatické pomery malých a veľmi malých priestorov sa nazývajú mikroklíma a ultramikroklíma; sú
to podmienky ovzdušia v najbliţšom období ţivých organizmov – človeka, zvierat, rastlín,
mikroorganizmov.
Elekt. pole obklopuje Zem s ekvipotenciálnymi plochami prebiehajúcimi paralelne so zemským
povrchom. Ionosféra má kladný náboj, potenciálny spád proti Zemi ako záporne nabitému telesu je
-1
100 – 200 V.m a s výškou rýchle ubúda. Hustota vertikáleho elekt. prúdu z ionosféry na Zem je
-16
2
2.10 A.cm . Nositeľom náboja sú atmosferické ióny, kt. majú charakter aerosólu.
Elektroklíma je daná mnoţstvom iónov priestorového náboja a pôsobením elekt. poľa a elekt. prúdu.
-1
Intenzíta elekt. poľa sa výrazne mení najmä pred búrkou, keď môţe dosiahnuť aţ 1000 V.m a mení
sa aj v priebehu zráţok.
Priestorový elektrostatický náboj tvoria kladné al. záporné ióny rôzneho pôvodu obsiahnuté vo
vzduchu. Vznikajú napr. pôsobením UV svetla, kozmického ţiarenia al. aj činnosťou ľudí. Za
3
normálnych podmnienok je vo vzduchu asi 400 – 600 kladných iónov v cm . Veľkosť iónov závisí
najmä od obsahu prachových častíc vo vzduchu, kt. majú rôznu ţivotnosť i pohyblivosť podľa
veľkosti. Veľké mnoţstvo kladných iónov vo vzduchu má dráţdivé účinky a vyvoláva únavu i bolesti
hlavy. Záporné ióny majú priaznivé účinky a vyuţívajú sa aj liečebne (napr. pri chron. atrofizujúcom
zápale sliznice nosa). Ťaţkosti pred búrkami (bolesti hlavy, nevoľnosť, zvýšené potenie) sú
vyvolané vsokým obsahom kladných atmosferických iónov. Po búrke je v ovzduší prevaha
záporných iónov, čo má za následok úľavu. Priaznivo sa uplatňuje aj pokles teploty a čistota
vzduchu, kt. uľahčujú dýchanie.
Krajinný typ priebehu počasia, kt. podmieňuje charakteristické utváranie miestnej flóry a fau-ny a
pôsobi špecificky na ţivotné pochody, sa nazýva bioklíma.
2

Vodivosť a ionizácia spolu súvisia. Ľahké ióny s pohyblivosťou 1 – 2 cm /V.s sprostredkúvajú
vodivosť atmosféry; keď je hustota ľahkých iónov veľká, vodivosť atmosféry je vysoká, potenciálové
rozdiely sa vyrovnávajú, gradient je nízky a naopak; stredné a ťaţké ióny sú málo pohyblivé, preto
sa ľahké ióny s nimi rekombinujú, adsorbujú sa na nenabitých kondenzačných jadrách a ľahké ióny
pri znečistení atmosféry ubúdajú; počet ľahkých iónov sa pokladá za kritérium hygienickej kvality
ovzdušia; pomer počtu kladných a fyziol. priaznivo pôsobiacich negat. iónov býva 1,15 – 1,20 a
nazýva sa koeficient unipolárnosti; býva zvýšený na záveternej strane lesov a zelených porastov a v
okolí vodopádov).
Proces prispôsobenia sa zmeneným klimatickým podmienkam, resp. stav dosiahnutia novej
rovnováhy medzi vonkajším prostredím a funkciami organizmu sa nazýva aklimatizácia. Pozostáva
zo 3 fáz: 1. adaptácia – začína sa uţ v prvých s (rýchla zmena), trvá niekoľko min aţ d a týka sa
zmen dýchania, krvného obehu, metabolizmu a endokrinných funkcií; prvé zmeny sú niekedy
prehnané, napr. v horúcom prostredí nastáva hyperventilácia, hyperdynamická cirkulácia a zvýšené
potenie s hypermetabolizmom; 2. habituácia – konsolidácia reakcií organizmu; 3. optimálne
ustálenie funkcií – dosahuje sa za 4 týţd., pri prechode do extrémnych, napr. tropických al.
polárnych krajín, niekoľko mes. aţ r.
Aklimácia je stav dohotrvajúcej, napr. celoţivotnej aklimatizácie.
Výšková aklimatizácia má tieţ niekoľko fáz. Uţ v od 1000 m n. m. nastávajú ako prvé zmeny
kyslíkového reţimu organizmu vrátane dýchania. Vitálna kapacita sa spočiatku zniţuje, potom stúpa
a po ukončení aklimatizácie dosahuje vyššie hodnoty ako v níţine. Dychová práca sa zmenšuje
zníţením odporu (zníţenie turbulentného prúdenia), preto v prvej fáze stúpa hodnota Tiffeneauovho
testu, kt. sa neskôr následkom podráţdenia bronchov suchým vzduchom vo výškach opäť zniţuje.
Tenzia vodných pár v pľúcach sa nemení (predstavuje 6,266 kPa), čo zapríčiňuje pokles objemu

celkovej telovej vody (a hmotnosti tela), a to na účet intracelulárnej vody. Objem extracelulárnej
tekutiny sa spočiatku zvyšuje, neskôr sa následkom zvýšenej diurézy upravuje.
Do 1 – 2 h sa zniţuje minútový srdcový vývrh, kt. sa asi po 5 h ustaľuje. Tieto zmeny sprevádza
najprv bradykardia, neskôr tachykardia a zvýšenie TK, kt. neskôr poklesne. Vzostup TK v pľúcnici sa
spája s miestnou hypoxiou a poklesom pO2 v artériovej krvi. Zvyšuje sa počet erytrocytov v perifrnej
krvi spočiatku ich vyplavením zo zásobární, neskôr zvýšenou tvorbou. Saturácia hemoglobínu
kyslíkom sa začína zniţovať aţ od 1500 m n. m., kým hodnota p aO2 uţ skôr. Predlţujesa
protrombínový čas, zvyšuje sa kapilarizácia tkanív, najmä svalov.
Horská choroba vzniká obyčajne prvý týţd. pobytu vo výške > 2600 m n. m. a prejavuje sa pocitom
úzkosti, palpitáciani, bolesťami hlavy, závratmi, niekedy aj vracaním a horúčkou. Preventívne i
liečebne sa odporúča podať kys. acetylsalicylovú.
podobníkovité →Sesiidae.
podocytus, i, m. – [podo- + g. kytos bunka] podocyt, bunka nepravidelného tvaru s početnými
cytoplazmatickými výbeţkami, kt. tvorí vnútorný list Bowmanovho vačku.
pododynia, ae, f. – [pod- + g. odyné bolesť] bolesť v nohe.
podofilox – syn. podofylotoxín.
podofylín – prášok z Podophyllum peltatum; mitózový jed, pouţíval sa lokálne v dermatológii
(condylomata acuminata); →podofylotoxín.
podofylotoxín

–

syn.

podofilox;
5,8,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimetoxyfenyl)fu, ,
ro[3 ,4 :6,7]naftol]2,3-d]-1,3-dioxol-6-(5aH)-ón, C22H22O8, Mr 414,40;
najúčinnejší lignán izolovaný z →podofylínu; miestne antivirotikum.
Antineoplastický glukozid, izolovaný z podzemku severoamerickej
rastliny Podophyllum peltatum L., P. emodi Wall. (Podophyllaceae) a
borievky vir gínskej (Juniperus virginiana L., Cupressaceae). Zastavuje
bunkové delenie v premitotickej fáze G2 a pôsobí antimitoticky. Na koţi
pôsobí keratoplasticky, keratolyticky aţ kausticky; dermatologikum,
virostatikum.
Podofylotoxín

Indikácie – condylomata accuminata vonkajších genitálií, skusmo verruca seborrhoica senilis a
keratosis actinica.
Kontraindikácie – alergia na podofylotoxín, gravidita, dojčenie, vek < 18 r.
Neţiaduce účinky – začervenanie a opuch ošetrených oblastí koţe a mukokutánnych prechodov,
príp. zápalová fimóza al. parafimóza.
Dávkovanie – prvé ošetrenie vykonáva lekár: rozt. sa aplikuje štetcom (al. pripojeným aplikátorom)
2-krát/d počas 3 d (s úvodným ošetrením 6-krát) len na kondylómy umeté mydlom a vodou a
osušené papierovou vreckovkou. Pri torpídnych kondylómoch moţno kúru po 7-d prestávke aţ 5krát opakovať.
®

®

®

®

Prípravky – Condyline , Condylox , Martec , Warticon .
podpník – zo semena vypestovaný al. vegetatívne rozmnoţený stromček, na kt. sa naočkuje al.
navrúbľuje ušľachtilá odroda.
podpňovka obyčajná – Armillaria mellea, jedlá huba z čeľade pečiarkovitých (→Agaricaceae).

podpokožka – hypoderma, hypodermis, vrstva buniek pod pokoţkou rastlín tvorená často
mechanickým pletivom.
podzemnica – Arachis; dvojklíčnolistová rastlina z čeľade bôbovitých (→Vicaceae).
podžalúdková žľaza – pankreas.
-poéza – druhá časť zloţených slov z g. poiesis tvorba.
Pogonophora – polochordáty.
pohánka – Fagopyrum, rod dvojklíčnolistových rastlín z čeľade stavikrovitých.
pohlavie – sexus, súhrn morfol. a fyziol. znakov organizmu, kt. majú priamu al. nepriamy vzťah k
rozmnoţovaniu. Určuje sa pri oplodnení jednotlivca (genetické pohlavie) a vyvíja sa aţ do
dospelosti. Pri väčšine ţivočíchov (i u človeka) existuje chromozómové určenie pohlavia.
Rozhodujúcu úlohu majú spermie, samčie pohlavné bunky. V spermiách sú 2 pohlavné
chromozómy heterochromozómy – X a Y. V niekt. systematických skupinách chromozóm Y nie je
vôbec vyvinutý. V spermiách, kt. pri plodnení vajíčka určujú vznik samca, je chromozóm Y, v niekt.
systematických skupinách nie je nijaký heterochromozóm. V spermiách určujúcich samicu je
chromozóm X. Vo vajíčkach je vţdy len chromozóm X, menej častý je opačný prípad: rovnaká
konštelácia chromozómov spermií, rozdielna vo vajíčkach. Na určenie p. majú vplyv aj iné faktory
pred oplodnením (napr. hladovanie matky) a po ňom pohlavné hormóny.
Vplyvom rôznych chorôb sa môţe p. meniť, najmä pri niekt. ţivočíchoch. U človeka sú zmeny p.
zriedkavé. Jedinec, kt. sa pôvodne vyvíjal v zmere jedného p., ale po istom čase sa v ňom vyvinulo
opačné p. sa nazýva intersex. Je podmienený gen. al. nadbytkom heterochro-mozómov, moţno ho
vyvolať aj experimentálne, transplantáciou gonád opačného pohlavia al. aplikáciou pohlavných
hormónov iného pohlavia.
V botanike je intersex jedinec druhu, kt. sa beţne skladá z monosexuálnych jedincov (napr.
dvojdomé rastliny) s obidvoma pohlavnými orgánmi, príp. so sek. pohlavnými znakmi obi-dvoch p.
Intersex vzniká poruchou gen. mechanizmu určenia p., príp. vzniku pohlavných buniek.
Z gen. hľadiska p. vzniká usmernením bisexuálnej potencie na utvorenie pohlavných funkcií:
schopných orgánov a pohlavných buniek al. jedincov s vyhraneným p. Na toto usmernenie môţe
pôsobiť vonkajšie al. vnútorné prostredie (fenotypické určenie p.), príp. na vyhranenie určitého
pohlavného typu vplývajú gen. faktory – realizátory p. Je to gen. určenie p. – maskulínny (M) a
feminínny (F) komplex. Vzťah týchto komplexov je F > M, FF>MM, F>MM. P. sa určuje v haplofáze
al. častejšie v diplofáze v okamihu oplodnenia (realizátor p., heterogamnosť). Realizátory p. sú
obyčajne umiestené na pohlavných chromozómoch, najmä na chromozóme X, kým chromozóm Y je
väčšinou inertný al. chýba. Podľa prítomnosti chromozómov v organizme sa rozlišuje p.
homogamické (XX) al. heterogamické (XY), kt. tvorí 2 typy gamét, 50 % s chromozómom X a 50
% gamét s chromozómom Y. Rozoznávajú sa 2 hlavné typy heterogamnosti: typ drozofila (cicavčí),
pri kt. je heterogamické samčie p. (do tohto typu patrí aj človek), a typ abraxas (vtáčí) s
heterogamickým samičím p. Ostatné typy heterogamnosti nie sú natoľko rozšírené. Vyskytujú sa aj
typy s výrazným vplyvom chromozómu Y (typ melandrium).
pohlavné ústroje →gonády.
pohlavné žľazy →gonády.
pohyb – 1. filozof. zákl. spôsob existencie hmoty, všeobecne kaţdá zmena, vzájomné pôsobenie
materiálnych predmetov. Všetka hmota je v neustálom p. P. hmoty je absol., kým akýkoľvek pokoj
je relat. a je jedným z momentov p. Zdrojom p. sú vnútorné vzájomné účinky medzi protikladnými
stránkami, tendenciami a procesmi, kt. sú vlastné všetkým predmetom skutočnosti, ako aj vzájomné

pôsobenie medzi predmetmi. Kaţdej špecifickej oblasti prírody zodpovedajú špecifické formy p., kt.
sa prejavujú v odlišných zákonoch príslušnej oblasti. Rozoznáva sa fyz., chem., biol. a spoločenský
pohyb.
2. Fyzikálny pohyb je zmena polohy telesa voči iným telesám, kt. tvoria vzťaţnú sústavu p.,
pokladanú za pokojovú (napr. pohyb Zeme okolo Slnka, lokomotívy vzhľadom na koľajnice, avšak
vzhľadom na vozne, kt. ťahá, je v pokoji). V prírode neexistuje teleso, kt. by bolo v absol. pokoji.
Mechanický pohyb – je premiestňovanie telies. Priebeh mechanického p., t. j. tvar dráhy a priebeh
p. po dráhe v závislosti od času opisuje kinematika, príčiny p. a zmeny pohybového stavu telies
skúma dynamika. Podľa tvaru dráhy môţe byť p. priamočiary a krivočiary, podľa rýchlosti
rovnomerný a nerovnomerný. Nerovnomerný p. môţe byť zrýchlený a spomalený. Osobitným
prípadom je posuvný p. (translácia), keď všetky časti (body) telesa majú rovnakú rýchlosť (električka
na priamom úseku koľajníc), al. otáčavý p. (rotácia), keď sa body telesa pohybujú po kruţniciach, kt.
stredy leţia na spoločnej osi otáčania (os môţe telesom prechádzať – napr. kotúč brúsky, al. leţať
mimo neho – napr. električka v kruhovej zákrute. Príčinou otáčavého p. je moment sily, súčin
veľkosti sily a ramena sily, t. j. vzdialenosti priamky, v kt. pôsobí sila od osi otáčania. Uplatňuje sa
napr. pri šliapaní na pedále bicykla, kde najväčší účinok dosiahne vtedy, keď sú kľuky na pedáli vo
vodorovnej polohe, a nulový účinok vtedy, keď sú vo zvislej polohe, t. j. jedna v hornej a druhá v
dolnej polohe.
Periodický pohyb – je p., pri kt. sa pravidelne opakuje pohybový stav (napr. rovnomerný pohyb po
kruţnici). Čas, kt. uplynie medzi 2 za sebou nasledujúcimi prechodmi p. p., resp. periodického deja,
je perióda T. Meria sa v jednotkách času. P. p. sa často charakterizuje aj frekvenciou f, kt. je
prevrátenou hodnotou periódy: f = 1/T. P. p. al. takmer periodický p. hmotného bodu al. telesa sa
nazýva aj kmitavý pohyb. Pri ňom sa mení okamţitá výchylka z rovnováţnej polohy, rýchlosti i
zrýchlenie. Max. výchylka, kt. kmitajúce teleso dosahuje sa nazýva amplitúda výchylky.
Harmonický kmitavý pohyb – je periodický p. hmotného bodu (telesa) zapríčinený silou, kt. je
úmerná výchylke bodu (telesa) z rovnováţnej polohy a smeruje stále do rovnováţnej polohy.
Vzťahy, kt. platia pre harmonický kmitavý p., sa dajú odvodiť zo vzťahov platných pre rovnomerný p.
po kruţnici. Kolmý priemet dráhy bodu konajúceho rovnomerný p. po kruţnici v jednotlivých
časových okamihoch do priemetu kruţnice sa totiţ javí ako harmonický kmitavý p. Harmonický
kmitavý pohyb koná pri malých výchylkách napr. matematické kyvadlo.
3. Biologický pohyb – lokomócia, je zmena miesta, resp. polohy, a to aktívna (pomocou
pohybových orgánov) al. pasívna (v dôsledku pôsobenia okolitých síl).
P. rastlín sú často zloţité, kt. slúţia na prospech indivídua.. Rastliny pohybujú telom al. ohýbajú
svoje orgány do takej polohy, aby mohli čo najlepšie vyuţívať podmienky prostredia na udrţiavanie
ţivota a čo najúspešnejšie vykonávať svoje funkcie. Niekt. p. rastlín sú rýchle, niekt. také pomalé, ţe
sa okom nedajú postrehnúť, dobre sa registrujú časozberným snímaním (zrýchlené p.) Pasívne p.
rastlina nevykonáva svojou silou (ohýbanie vetrom, unášanie vodou). Aktívne p. vykonáva rastlina
svojou silou; fyz. p. vykonávajú neţivé orgány (skrúca-nie suchých strukov fazule, rozhadzovanie
výtrusov a semien), vitálne p. vykonávajú výtrusov a semien), vitálne p. vykonávajú len ţivé rastliny.
Taxie sú p. voľne pohyblivých rastlín al. orgánov z jedného miesta na druhé; geotaxiu vyvo-láva
zemská príťaţlivosť, fototaxiu svetlo, termotaxiu teplo, chemotaxiu chem. podnety, hydrotaxiu voda
a vlhkosť.
Tropizmy sú p. orgánov, kt. vyvoláva jednosmerný podnet: geotropizmus, fototropizmus, termotropizmus, hydrotropizmus, chemotropizmus; tigmotropizmus je vyvolaný jednostranným
dotykom s pevným telesom (úponky opínavých rastlín), traumatropizmus (ohyb orgánov, kt. vyvolalo
jednostranné poranenie).

Nastie sú ohyby, kt. vyvoláva všesmerný podnet (podnet nepôsobí z jedného smeru): termonastiu
vyvoláva zmena teploty (pri ochladení sa kvety zatvárajú), fotonastiu zmena intenzity osvetlenia
(zatváranie kvetov za súmraku), hydronastiu zmena vlhkosti, chemonastiu zmeny koncentrácie
chem. látok, nyktinastiu spánkové p., pravidelné rytmické p. orgánov, kt. vykonávajú rastliny
súhlasne so striedaním dňa a noci, seizmonastiu otras, dotyk (Mimosa pudica po dotyku rýchle
sklopí listy).
Pohyby mikoorganizmov môţe byť pasívny al. aktívny. Pasívny pohyb súvisí s p. prostredia (/napr.
tekutín), v kt. sa mikroorganizmy nachádzajú.
Pohyby ţivočíchov – motorika, časovopriestorová zmena celého tela vo vzťahu k okoliu al. časti(í)
tela vo vzájomnom vzťahu.
Zákl. typy p. ţivočíchov je p. brvami a bičíkmi (jednobunkové organizmy, spermie, epitélie ap.), p.
pseudopódiami – panôţkami (jednobunkové ţivočíchy a krvinky), p. na podklade zmien dĺţky
kontraktilných elementov (myofibríl vo svalových bunkách a myofánov v jednotlivých organizmoch).
Univerzálnejší pohyb je pomocou →svalov, napr. vlnivý p. na základe svalovej kontrakcie, pri kt. sa
vlnovite prehýba celé telo (Cestus, Ctenophora), vlnivé p. koţného vrecka dáţďoviek ap., a
pomocou článkovaných končatín. Niekt. druhy ţivočíchov lietajú (vtáky, netopiere), iné plávajú (veľ
ryby, tulene), väčšina opíc Starého i Nového sveta sa pohybujú rúčkovaním po konároch. Ľudoopi
sa vedia pohybovať dvojakým spôsobom: na stromoch brachiáciou, na pevnej zemi sa oprú o články
prstov zovretej ruky a telo prehupnú medzi rukami. Gorila, najmä horská, sa vie vzpriamiť a chodiť
ako človek na zadných končatinách. V sú-vislosti s tým sa mení stavba panvy, chrbtice i lebky.
P. je multidimenzionálny proces, pričom dimenziami sú telo, čas a priestor. P. moţno opísať
z hľadiska počiatočnej a záverečnej polohy a dráhy medzi týmito polohami. Osou p. je osou
symetrie pohybu. Aktuálny elementárny p. je definovaný ako p., kt. vykonáva úsek tela a špecifickujú ho 4 premenné: počiatočná poloha, uhol medzi pohybujúcou sa končatinou a osou pohybu,
zmysel p. Anatómia kostry stavovcov dáva ráz, tvar ich elementárnym p. a polohám.
Vývoj motoriky – pred koncom 2. mes. ţivota javí novorodenec prejavy spájania percepčnej
a motorickej aktivity, kt. uţ nie je reflexného charakteru. Reaguje nielen na hlasy, na smer zvuku al.
dotyku tváre, obracia zrak za lesklými predmetmi, ale začína aj aktívnejšie a spontánnejšie
správanie. Piaget (1952) označil tieto prvé opakovania motorických aktivít, kt. majú senzorické
dôsledky, ako ,,prim. cirkulárne reakcie“. Polročné dieťa uţ dokáţe vykonávať rôzne aktivity na
kontrolu svojho prostredia a získavať z neho stimuláciu (tzv. ,,sek. cirkulárna reakcia“). V 4. – 6.
mes. dokáţe dieťa relat. obratne – vedené len zrakom – siahať al uchopovať predmety, strkať ich do
úst ap. (senzoromotorické štádium).
P. sa študuje priamo (napr. výskum gest) al. analýzou niekt. jeho priameho dôsledku (napr. štúdium
reči, t. j. akustických následkov pohybu zvukových orgánov), príp. písma (t. j. stôp zanechaných
pohybmi ruky al. ramena). P. je opakom stázy, kde chýba priestorová zmena určitej časti
sledovaného systému al. subsystému. Niekt. časti tela môţu napr. zostať stacionárne vo vzťahu k
telu ako celku, kým iné sú v p. Inokedy môţe byť telo statické vo vzťahu k okoliu, avšak zloţky tela
môţu byť vo vzájomnom vzťahu k p. Hodnotenie p., resp. stázy je teda do určitej miery arbitrárne.
Závisí to od časovopriestorového úseku nášho konceptuálneho al. meraného zacielenia. P. a
vzrušenie sú najširšími triedami zloţiek systému správania jedinca a môţu v sebe obsahovať p.
iných tried správania napr. interakcie, komunikácie, informácie, t. j. keď správania nastáva v reakcii
na iného indivíduum al. keď závisí od spoločného kódu, resp. ak správanie prináša informáciu o
vysielajúcom, avšak bez vzťahu k všeobecnému kódu. U človeka v ontogenéze informatívne
správanie predchádza zrejme komunikačné správanie.

Kontrolu vôľovej pohybovej činnosti, jej presnosti a plynulosti vykonáva mozoček so svojimi ~ 30
000 miliónmi neurónmi. Mozgová kôra obsahuje síce všetky neurónové okruhy na spúšťanie a
vykonávanie vôľových p., ale bez mozočka by šlo len o hrubé a nepravidelné pohyby. Úplne
nacvičené p. (pohybová zručnosť) sa vykonávajú komplexne naprogramovanou a stále doplňovanou
činnosťou a podrobnosti si jedinec sotva uvedomuje. Všetky tieto p. závisia od pamäťových stôp
(uskladnenie zručnosti p. v kôre). Všetky tzv. vôľové p. prebiehajú automaticky, neuvedomele, sú
však vôľovými potiaľš, ţe ich moţno podľa priania kontrolovať, t. j. zacieliť na ne pozornosť a
ovplyvniť ich.
Motorika sa dá vyšetrovať rôznymi testami, ako je Bourdonov test, Gesell Develompental
Schedules, Heuyerov-Bauilleov motorický test (napr. zaskrutkovať maticu, navliekať niť, perličky
atď.), myokinetický test Mira y Lopezov, Ozereckého testy.
pohybocit – schopnosť určiť smer pasívneho pohybu al. druhú končatinu nastaviť do podobnej polohy
ako nastavil vyšetrujúci; p. je druh hĺbkovej →citlivosti.
pohybová sústava – komplex pohybových zariadení, pomocou kt. mení ţivočích svoje stanovište,
polohu aj tvar tela; →pohyb. Aktívnou zloţkou p. s. sú →svaly, pasívnou kosti (→skelet) a kĺby.
pohybový segment chrbtice – základná pohybová jednotka →chrbtice (Junghanns). Tvoria ju: 1. dva
susedné stavce; 2. medzistavcový priestor; 3. zloţité väzivové spojenie obidvoch stavcov. Loeuw k
nemu ešte zaraďuje príslušnú časť miechy, nervové korene, sprevádzajúce cievy a príslušné časti
svalov.
pohybový stereotyp – motorický, dynamický stereotyp, pohybový vzorec, charakteristický pre
kaţdého jedinca, kt. si ho utvára v priebehu ontogenézy ako reťaz podmienených
a nepodmienených reflexov; →sval. V ideálnom prípade by mali p. s. umoţniť energeticky a účelovo
čo najekonomickejší pohyb. K základným p. s. patrí postoj, chôdza, úchop, ţuvanie, statika
a dýchanie. P. s. charakteristický pre kaţdého človeka je →postoj. Zabepečuje ho antigravitačné
svalstvo. Je výsledkom zloţitého regulačného mechanizmu.
Chôdza – krokový mechanizmus, krok dopredu, je funkciou úniku pred nebezpečím. Typické
poruchy menia vzorce flexie a extenzie
Úchop – je záleţitosťou horných končatín. Pri poruchách úchopu vznikajú charakteristické zmeny
reťazcov flexie a extenzie.
Ţuvanie – súvisí s príjmom potravy. U hľadiska p. s. ide o hlavnú funkciu hlavy a krku.
Statika a dýchanie – sú hlavnou funckiou trupu. Poruchy postihujú najmä kľúčové oblasti →chrbtice
a dvojice svalov, kt. majú najväčší význam pri udrţovaní rovnováhy. Najvýznamnejšou poruchou je
tzv. ,,horný typ dýchania“, pri kt. pacient dvíha hrudník, čím nastáva preťaţovanie šijových svalov a
krčnej chbtice.
Všetky ľudské činnosti sa viaţu na tieto reflexy (stoj, predklon a narovnanie z predlonu, otáčanie
trupu v sediacej polohe, otáčanie hlavy a krku, dvíhanie pliec, dvíhanie a nosenie bremien, napr. pri
únave je snaha redukovať činnosť smerom k týmto reflexom. Moţno ich zaradiť k primitívnym,
bazálnym reflexom.
Nijaká z týchto funkcií nie je lokalizovaná len v jednej časti pohybového systému, ale všetky môţu
byť postihnuté poruchou, kt. je lokalizovaná mimo pohybový systém. Reťazové reakcie prebiehajú
typicky po jednej strane tela.
Pri vyšetrení p. s. je dôleţitá nie natoľko svalová sila, ako koordinácia svalov, časový sled
zapojovania svalových skupín do pohybu, stupeň aktivácie svalov v rámci určitého p. s. bez ohľadu

na to, či sú al. nie sú v priamom anat. vzťahu k pohybovému segmentu. Hodnotí sa teda globálna
pohybová reakcia.
Svaly, kt. sa zapájajú v rámci p. s. sa označujú ako synergisty, v širšom zmysle sú to všetky svaly,
kt. sa pri danom pohybe aktivujú bez ohľadu na to, či môţu al. nemôţu vykonať pohyb.
Pri vyšetrení p. s. sa hodnotí: 1. hyperextenzia bedrového kĺbu (krokový mechanizmus); 2. abdukcia
bedrového kĺbu (laterálny panvový korzet); 3. posadenie z leţiacej polohy (pevnosť brušnej steny);
4. klik (kvalita stability lopatky ako základu pre pohyb hornej končatiny); 5. flexia šije a hlavy (pomer
medzi m. sternocleidomastoideus a hlbokými flexormi šije); 6. abdukcia plecového kĺbu. Všetky
pohyby sa majú pritom vykonávať pomaly, aby sa postihol začiatok a stupeň aktivácie jednotlivých
svalov. Pohyb má pacient vykonať obvyklým spôsobom a bez toho, aby sme sa pacienta dotýkali,
najmä oblasti svalov, kt. sa zúčastňujú na pohybe.
Poruchy p. s. vznikajú následkom poruchy centrálnej regulácie pohybov. Sú významnou príči-nou
funkčných blokád kĺbov. Th. voľby je tu →liečebná telesná výchova.
Pochhammerov príznak →príznaky.
pochodová hemoglobinúria – hemoglobinúria, kt. sa vyskytuje u maratónskych beţcov, vojakov na
dlhých pochodoch ap. Je následkom hemolýzy vyvolanej traumatizáciou Erc v plochej nohe. Stav sa
dá zlepšiť mäkkou vloţkou v topánkach a zmenou štýlu chôdze al. behu.
poikilo- – prvá časť zloţených slov z g. poikilos rôzny.
poikilocaryonosis, is, f. – [poikilo- + g. karyon jadro + -osis stav] pokilokaryonóza, tvarová
rozmanitosť jadier a buniek.
poikilocytosis, is, f. – [poikilo- + g. kytos bunka + -osis stav] poikilocytóza, prítomnosť erytrocytov
nepravidelných tvarov v krvi. Vyskytuje sa pri ťaţkej poruche
krvotvorby, napr. pri pernicióznej anémii; por. anizocytóza.

Poikilocytóza

poikilodermia, ae, f. – [poikilo- + g. derma koţa + -ia stav] koţná choroba, kt. sa vyznačuje
stenčením, atrofiou koţe, rozšírením ciev, zmenami pigmentácie, psoriaziformným šupením
a ďalšími sklerotickými prejavmi. Postihuje dospelých, ojedinele deti. Rozoznávajú sa dve formy: 1.
koţná forma (Jacobiho typ); 2. zdruţená s myozitídou, myosklerózou, myatrofiou (Petgesov-Cléjatov
typ). P. môţe byť: 1. vrodená; 2. symptomatická; 3. idiopatická.
Poikilodermia acquisita – symptomatická p. ako následok al. neskorá forma chron. koţnej
choroby, napr. pri dermatomyozitíde, sklerodermii, mycosis fungoides, lupus erythematosus
discoides, psoriasis vulgaris, ale aj následok fyz. vplyvov (rtg) a vrodených koţných lézií (Bloomov
sy.).
Pokilodermia atrophicans familiaris – Rothmundov-Thomsonov syndróm, dystrophia cutanea
congenitalis, súbor príznakov autozómovo recesívne dedičnej choroby, kt. sa manifestuje okolo 3.
mes. ţivota spočiatku erytematóznymi a edematóznymi loţiskami na lícach a krku, rukách,
extenzorových plochách končatín atď. Loţiská sa postupne menia na atrofické, teleangiektatické,
hyperpigmentované lézie (poikilodermia). Prítomná býva zvýšená fotosenzitívnosť, môţe nastať
malígne zvrhnutie (karcinóm koţe). Okolo 2. – 7. r. ţivota sa vyvíja katarakta, predčasné sivenie
a strata vlasov. Ďalej sa zisťujú poruchy vývoja nechtov a zubov, končatín (dysmélia), sedlovitý nos,

malý vzrast, častá je hypoplázia semenníkov, hypogonadizmus; intelekt býva normálny. Je zvýšené
riziko vzniku osteosarkómu Dĺţka ţivota môţe byť normálbna.
Poikilodermia congenita – syn. Thomsonov sy., choroby podobné Rothmundovmu-Thomsonovmu
a Bloomovmu sy., kt. sa prejavujú ako sy. ektodermovej dysplázie: progredientné koţné zmeny, kt.
sa hoja jazvením. Patria sem najmä plantárne hyperkeratózy, zriedkavá a neskorá forma katarakty.
Vykazuje gynekotropiu.
Poikilodermia idiopathica – idiopatická p., napr. fototoxické reakcie.
poikilopicria, ae, f. – [poikilo- + g. pikros horký] poikilopikria, neschopnosť organizmu udrţovať
konštantnú acidobázickú rovnováhu nezávisle od zloţenia potravy ako neskorý prejav renálnej
insuficiencie.
poikilotermia – [poikilothermia] poikilotermia, neschopnosť udrţať stálu telesnú teplotu.
Poikilotermný živočích má premenlivú teplotu tela, kt. sa prispôsobuje teplote prostredia.
K poikilotermným ţivočíchom patria všetky bezstavovce, zo stavovcov ryby, obojţivelníky a plazy.
Pri trvalejšom poklese al. vzostupe teploty klesajú ich ţivotné procesy na minimum, pravidelnosť
striedania sa zafixovala aj v ich ,,gen. pamäti“. Teplotu zvyšujú pohybom al. absorpciou slnečnej
energie. Pri včelách moţno pozorovať kolektívne zvyšovanie teploty.
poikilothermia, ae, f. – [poikilo- + g. thermé teplo + -ia stav] poikilotermia.
poikilothermicus, a, um – [poikilo- + g. thermé teplo] poikilotermný, (organizmy) s nestálou telesnou
teplotou, kt. prispôsobujú teplote prostredia; op. homeotermný.
Poiseuilleov zákon – [Poiseuille, Jean L., 1799 – 1869, franc. fyziológ] – vzťah medzi rýchlosťou
ustáleného laminárneho toku kvapaliny v trubici, tlakom kvapaliny, rozmermi trubice a viskoizitou
kvapaliny; →Hagenov-Pouiseuilleov zákon.
Poiseuilleova vrstva – [Poiseuille, Jean L., 1799 – 1869, franc. fyziológ] prúd krvi tesne pri cievnej
stene.
Poissonovo rozdelenie – modelové pravdepodobnostné rozdelenie pouţívané ako model na analýzu
znakov nadobúdajúcich celočíselné hodnoty. Dá sa ním predpovaeda výskyt mnohých chorôb
v populácii.
pojem – zákl. stavebné jednotky súdov, z kt. sa skladajú úsudky. Homonymia (viacznačnosť,
mnohovýznamovosť) vzniká pri pouţití jedného mena na vyjadrenie odlišných p. (aj významovo
podobných); napr. rys vo význame druhu šelma a výkresu.
Pohmy z hľadiska analýzy jazyka – jednou z hlavných úloh analýzy jazyka je rozlíšiť zmysluplné
a nezmysluplné vety. Zmysluplné vety nesmú obsahovať nepresné p., musia byť logicky
a gramaticky správne a verifikovateľné (ich obsah sa musí dať potvrdiť). Všeobecné vety však nie sú
verifikovateľné a existenčné vety nie sú falzifikovateľné. P. je to, čo sa pri vzájomnom nahradzovaní
zachováva. Definujúce (definiens) nahdrádzame novým, spočiatku nezrozumiteľným znakom
(defininendom, to čo definujeme), pričom obidva výrazy moţno navzájom vymeniť. Priradenie slova
k predmetu sa v analýze jazyka nazýva predikácia (,,toto je strom“), pričom predmet je všetko, čo
moţno v dajakom jazyku označiť slovom. To, čo určitý predikátor umoţňuje svojím významom
pochopiť, sa nazýva obsah p. (intenzita termínu). Obsah p. je súhrn všetkých vlastností (atribútov)
nevyhnutne prislúchajúcich všet-kým predmetom patriacim pod p. (podstatným, esenciálnym
atribútom). Napr. p. strom zahr-ňuje tieto vlastnosti: 1. byť ţivou rastlinou; 2. mať koreňovú sústavu;
2. mať kmeň; 4. mať korunu.
Súhrn predmetov, kt. moţno jeden obsah (,,všetky stromy“) priradiť, sa nazýva rozsah p. (extenzita
termínu). Je to trieda (mnoţina) predmetov, kt. patria pod daný p. (podľa Aristotela per exempla),

resp. trieda jeho (najbliţších) podpojmov (podľa Aristotela per notiones). Napr. pri p. strom je to
mnoţina všetkých (dospelých) stromov. Medzi obsahom a rozsahom p. je nepriamy pomer: čím širší
(všeobecnejší) je rozsah p., tým chudobnejší je jeho obsah. Dva p. môţu byť z hľadiska rozsahu
(per exampla) v týchto pomeroch:
1. nezlučiteľné – nemôţu mať ani jeden predmet spoločný (napr. ,,človek“ a ,,kameň“); patria sem aj
p., kt. rozsahy spolu vyčerpávajú celé univerzum úvahy – tzv. komplementárne p. (napr. v prípade
prirodzených čísel ,,párne čísla“ a ,,nepárne čísla“)
2. zlučiteľné – môţu mať spoločné prvky rozsahu; môţu byť: a) prekrývajúce sa (ich rozsahy majú
neprázdny prienik, ale doplnky tohto prieniku nie sú ani v jednom prípade rozsahom p. prázdne,
napr. p. fajčiari, športovci, študenti, vojaci; vodné ţivočíchy, cicavce atď. čo moţno znázorniť
Vennovým diagramom); b) jeden podradený druhému (rozsah jedného je iba časťou, vlastnou
podmnoţinou druhého, napr. ţraloky, ryby; ľudia, cicavce); c) jeden nadradený druhému (opačný
vzťah k podfadenosti, rozsah jedného p. včleňuje rozsah druhého p. ako vlastnú podmnoţinu, napr.
stavovce, ryby; cicavce, človek); d) rovnocené (ich rozsahy sa kryjú, splývajú, sú totoţné, napr.
rovnostranné trojuholníky, rovnouhlé trojuholníky.
Jestvujúci stav vecí sa nazýva fakt. Výrok (veta), kt. sa vzťahuje na jestvujúci stav vecí (fakt) sa
označuje ako pravdivý (ak sa výrok vzťahuje na nejestvujúci stav vecí, je nepravdivý). Výroky (vety)
môţu byť pravdivé al. nepravdivé. Podľa Wittgensteina veta je obraz skutočnosti, model skutočnosti
ako si ju myslíme. Myslenie je vţdy zobrazovanie. Skutočnosť musí vetu potvrdiť al. vyvrátiť.
Pojmovo-logické myslenie – na vyššej vývojovej úrovni sa myslenie pretvára na proces
operovania s p. P. predstavujú vývojovo vyššie kognitívne prvky, abstraktá, obsahujúce
zovšeobecnenie poznania, kt. je verbalizované. V logike sú p. definované ako pomenovania určitých
objektov a ich tried na základe podstatných spoločných znakov, kt. ich súčasne odlišujú od iných
objektov a ich tried (napr. pojmy ľudia, zvieratá, stromy). R. Meili (1967) upozorňuje na to, ţe p.
moţno definovať aj operáciami a vzťahmi k iným pojmom; ide však len o iný aspekt uvedených
kritérií.
P. sa vyjadrujú slovami a slúţia na označovanie vecí a oznamovanie, ale je v nich zahrnutý aj názor
prekračujúci zovšeobecnené poznanie, a tak operácia s pojmami vedie k transformácii poznania na
jeho dokonalejšie formy. Psychol. definíciu p. podáva H. J. Aebi (1987): P. reprezentujú
,,kategorizovanie objektov a udalostí na základe znakov a vzťahov, kt. sú spoloč-né predmetom
vnímania, lebo ich indivíduom posudzuje“. P. sa najčastejšie opatrujú symbolmi, resp. menami. V
tomto zmysle treba rozlišovať p. ako obsahy poznania a slová, kt. tieto obsahy označujú (,,slová ako
nálepky pojmov“).
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Systém pojmov
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Rozlišujú sa prirodzené (jedinec si ich uţ ako dieťa utvára sám na základe zovšeobecnenia
vlastných skúseností) a prevzaté p. (jedinec ich preberá ako nositeľa určitého významu v procese
vzdelávania). Presnosť vymedzenia p. má rôzne stupne a len niekt. pojmy moţno presnejšie
definovať. Nenázornosť p. je jeho prednosťou, lebo umoţňuje väčšie zovšeobecnenie, a preto aj
poznávanie pomocou p. je hlbšie (V. Rady, 1957). V p. zovšeobecnené poznanie sa uplatňuje v
operáciách s p., kt. tvoria sústavu reprezentujúcu určitý model skutočnosti. Príklad ukazuje, ţe p.
tvoria sústavu.
V poznaní vystupujúce chápanie je zaloţené na správnom zaradení daného objektu v systéme p.,
teda na správnych ascociáciách kognitívnych obsahov, kt. reprezentujú ,,objektívnu skutočnosť“.
Pochopiť dačo znamená identifikovať význam toho systéme významov daných štruktúrou p.
Experimentálne sa skúmalo utváranie umelých pojmov, aby sa zistili princípy pojmotvorného
procesu (N. Ach; L. S. Vygotskij, 1932; C. L Hull, 1920), resp. tzv. učenie sa pojmom. Ukázalo sa,
ţe sa tu uplatňujú abstrakcie, porovnávanie, zovšeobecňovanie a triedenie, teda zákl. myšlienkové
operácie, kt. sa uplatňujú aj v operáciách s p. Pod p. sa však rozumie reakcia na podstatné
podobnosti objektov, nie ,,myšlienkový obsah“, kt. je podstatou p. (R. Meili, 1967). Abstrakcia a
zovšeobecňovanie sa zjavujú uţ vo vnímaní na úrovni fyzických vlastností objektov. Vývojovo
najvyšším javom závislým od osvojenia jazyka je sémantická generalizácia zaloţená na
generalizácii významov: Podmienená reakcia na určitý konkrétny objekt sa rozširuje z tohto objektu
na jenbo názov a naopak; Ďalším prípadom je rozšírenie z jedného názvu na druhý podľa ich
pojmovej príbuznosti (napr. z názvu ,,škorec“ na ,,vrabec“ al. z ,,vrabec“ na ,,vták“).
Poruchy pojmov – p. vznikajú abstakciou z vnímaných javov, a najmä z predstáv. Kým uţ
predstavy znamenajú istý stupeň abstrakcie (v predstave sa preţíva obraz kompletnejšie a
všestrannejšie), pri p. chýba zmyslová zloţka. Schopnosť abstrakcie súvisí so slovným označením a
vyvájala sa u človeka len s vývojom reči. P. sú pri niekt. skreslených stavoch výrazne porušené.
Rozoznávajú sa poruchy pojmotvorby a poruchy odbúrania a deformácie hotových p.
Pojmotvorba ukazuje aktuálnu schopnosť utvoriť si pojem z daného počtu predmetov, to znamená
nájsť ich spoločné znaky a zhrnúť ich.
Porucha odbúravania pojmov, príp. ich nedostatočný vývoj (agenéza) a okyptenie je častá u
oligofrenikov a pri niekt. demenciách, najmä tých, kt. vznili zavčasu. Sem patrí aj narušenie
abstrakčnej funkcie pojmov, porucha zhrnutia a postihovania spoločných znakov). Sem patrí:
• Aglutinujúce myslenie – je myslenie, pri kt. pacient spája a zhŕňa javy, kt. nepatria k sebe.
Vyskytuje sa napr. v neologizmoch, t. j. v novotvorených slovných výrazoch a väzbách. Pacient
hovorí o ,,homeopatických stavoch“, pričom spojil, kontaminoval p. homeopatický a apatický, hoci
myslel na apatiu. Táto porucha sa najčastejšie vyskytuje pri schizofrénii.
• Abstrahujúce myslenie – je myslenie, pri kt. pacient roztrháva pojmové zloţky javov, kt. logicky
nemoţno oddeliť, napr. posiela domov ruku po peniaze.
• Symbolické myslenie – podľa Kretschmera ide spolu s magickým myslením o tzv. archaickoprimitívne myslenie. Pacient nemiestne abstrahuje tým, ţe z jednotlivého znaku usudzuje na
nadradený celok, napr.: okuliare na tvári lekára vykladá ako symbol hlbokého, prenikavého
poznania al. chudú postavu ako znak asketickej svätosti. Symbolické výklady niekedy obsahujú aj
kus pravdy, úchylná je práve voľba symbolu.
• Magické myslenie – je forma symbolického myslenia, ibaţe pacient pri vymedzení symbolov ráta aj
s pôsobením nadprirodzených síl. Za normálnych okolností môţe byť príkladom magického m.
pouţívanie talizmanov. V niekt. prípadoch majú symbolické znaky zabrániť vstupu zlého ducha.
Vyskytujú sa u primitívnych národov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Poruchy pojmov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forma
Výskyt
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Kvantitatívne
• Agenézia
Oligofrénia, primitivizmus
• Odbúranie
Org. psychosyndróm
• Chybná interpretácia (v mieste, čase Demencia
i v spomienke
2. Kvalitatívne
Archaické formy myslenia
• Aglutinujúce
Rozštiepenie pojmov (napr. neologizmy)
• Abstrahujúce
Rozklad pojmov (napr.: ,,Posielam svoj mozog na chápanie“)
• Symbolické
Iný, resp. hlbší význam (napr. prsteň ako znak vznešenosti)
• Magické
Viera v nadprirodzené sily (napr. pohľadom moţno ,,urieknuť“)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

pokeweedový mitogén – [pokeweed severoamer. rastlina Phytolaccta americana] PWM, rastlinný
lektín. Mitogény izolované z rastliny stimulujú T- i B-lymfocyty a vyvolávajú ich transformáciu;
stimulujú erytropoézu. Koreň má emetické a laxatívne účinky a pouţíva sa ako antireumatikum.
poklep – l. percussio; →perkusia.
pokojový membránový potenciál – vykazuje kaţdá ţivá bunka v podmienkach fyziol. poko-ja. Je
dôsledkom existencie Donnanovej rovnováhy; →potenciál.
pokožka – (epidermis) horná vrstva →koţe. Tvorí ju dlaţdicovitý epitel ektodermového pôvodu, kt. je
pri bezstavovcoch jednovrstvový, pri stavovcoch viacvrstvový, pri suchozemských stavovcoch na
povrchu zrohovatený. Mnohovrstvový dlaţdicový epitel p. sa skladá z 2 vrstiev. Spodná vrstva
vysokých šťavnatých buniek, kt. si po celý ţivot udrţujú schopnosť mnoţenia predstavuje zárodočná
vrstva (stratum germinativum Malpighi). Je to materská vrstva povrchnejších pásem, kt. bunky sa k
povrchu oplošťujú, menia a pri povrchu úplne rohovatejú na rohovú vrstvu (stratum corneum). Posun
buniek zo stratum germinativum aţ na povrch stratum corneum trvá asi 1 mes. Odumreté,
bezjadrové bunky najpovrchnejšej časti rohovej vrstvy sa ustavične stierajú a nenápadne
odpadávajú.
Mikroskopicky sa stratum germinativum člení na stratum cylindricum a stratum spinosum; smerom k
povrchu nasledujú ďalšie vrstvy epidermis: stratum granulosum, stratum lucidum a stratum
corneum. V stratum germinativum a tesne nad ním sú bunky medzi sebou spojené intercelulárnymi
mostíkmi, takţe tvoria syncytium. Týmito mostíky sa môţe šíriť poškodenie z jednej bunky per
continuitatem na susedné bunky. V štrbinách
medzi bunkami zárodočnej vrstvy je tkanivový
mok, kt. sa na reze ţivou p. roní z tejto spodnej
vrstvy. V najpovrchnejších vrstvách p. je medzi
bunkami tuhá tmelová hmota, čím sú hlbšie vrstvy
p. chránené od vonkajšieho prostredia.
Schematické znázonenie štruktúry pokožky. 1 –
keratinocyt; 2 – dezmozómy; 3 – tonofibrily; 4 –
Langerhansova bunka; 5 – melanocyt; 6 – bazálna
membrána

Z buniek p. sa vyvinuli aj rôzne zrohovatené útvary (→vlasy, chlpy, →nechty) a koţné ţľazy
(→mazové ţľazy; →potné ţľazy). Aj →receptory uloţené v rôznych vrstvách koţe, kt. spro-

stredkúvajú vnímanie zmien vonkajšieho prostredia (dotyk, tlak, teplo, chlad, bolesť), majú
ektodermový pôvod.
P. sa skladá z rôznych typov buniek. Najviac je tu →keratinocytov (~ 90 %). Ďalšou integrálnou
súčasťou sú melanocyty, kt. pochádzajú z neuroektodermu a tvoria ~ 4 % buniek p. Ich dendritická
forma je pomerne nápadná medzi súvislým radom bazálnych keratinocytov. Produkcia melanínu je
ich najnápadnejšia činnosť, ale nie jediná. V rovnakej polohe sa v p. nachádzajú Merkelove bunky. Z
hľadiska imunitnej funkcie koţe sú najdôleţitejšie →Langerhansove bunky (~ 2 – 4 %). Ich dlhé
dendrity tvoria v p. hustú priestorovú sieť, s kt. príde do styku všetko, čo prejde rohovou a bazálnou
vrstvou do suprabazálnej vrstvy p.
pokútnik domáci – Tegenaria domestica; →pavúky.
pokus – experiment, skúška, skúmanie nejakých javov tým, ţe sa na ne aktívne pôsobí, a to
utvorením nových podmienok zodpovedajúcich cieľom skúmania al. zmenou priebehu procesu v
ţiaducom smere. P. je východiskom a kritériom pravdivosti hypotéz a teórií. Zahrňuje vyčlenenie
objektu skúmania, utvorenie nevyhnutných podminenok, ako sú odstránenie prekáţajúcich faktorov,
materiálne pôsobenie na objekt al. podmienky operácie pozorovania a merania s vyuţitím
príslušných technických zariadení. Vyčlenenie objektu skúmania znamená často, ţe sa objekt ocitne
mimo systému v pôvodnej hierarchii systémov (prvok má iné vlastnosti ako zlúčenina, z kt.
pochádza). Od p. treba odlíšiť jednoduché pozorovanie bez aktívneho pôsobenia na objekt, ako aj
,,myšlienkový experiment“, kt. je formou teoretického modelovania procesov al. systémov, v danom
momente neuskutočniteľných z technických a i. príčin. Osobitnou formou p. je skúmanie zloţitých
procesov al. skonštruovaných systémov na ich technických modeloch. Toto skúmanie moţno doplniť
teoretickým modelovaním pomo-cou počítačov. Z p. sa vyvodzujú tézy, zákony a teoretické
predstavy. Pohyb myslenia pri p. postupuje vţdy od javov k podstate, k čoraz hlbšiemu poznaniu
skúmaného objektu al. javu.
pól – [g. polos os, l. polus] jedno z dvoch opačných, protikladných, protiľahlých postavení, miest ap.
Astroniomický pól – priesečník myslenej predĺţenej zemskej osi s nebeskou sférou.
Elektrický pól – miesto, v kt. prúd vystupuje zo zdroja do vonkajšieho obvodu (+) al. z neho do
zdroja vstupuje (–).
Geofyzikálny pól – miesto na zemeguli, kde sa inklinácia rovná 90°.
Magnetický pól – miesto na povrchu Zeme, kde sa zbiehajú silové čiary magnetického poľa Zeme.
Zemepisné a magnetické p. neleţia na tom istom mieste.
Matematický pól – začiatok polárnych súradníc.
Zemepisný pól – bod, v kt. zemská os presekáva zemský povrch. Miesto preseknutia na sev.
pologuli sa nazýva sev. p., na juţnej pologuli juţ. p. Obidva p. majú zemepisnú šírku 90° a sú po
celý rok pokryté ľadom. Sev. p. sa nachádza v Severnom ľadovom oceáne a ako prvý ho dosiahol r.
1909 amer. bádateľ R. Peary. Juţ. p. leţí v Antarktíde a dosiahla ho r. 1911 nórska výprava pod
vedením R. Amundsena.
polakizúria – [pollakisúria] časté nútenie na močenie s vyprázdňovaním malého objemu moču.
Príčinou p. môţe byť: 1. uretritída (pôvodcami môţu byť chlamýdie, gonokoky, trichomonády,
kandida, mykoplazmy); 2. cystitída (dyzúria, nález v sedimente, kultivácia moču), 3. prostatitída,
hypertrofia al. karcinóm prostaty (vyšetrenie per rectum, sonografia, močové rezíduum v mechúri);
4. zmraštelý močový mechúr so zníţenou kapacitou (napr. v dôsledku permanentnej katetrizácie,
recidivujúce cystitídy); 5. nádory (sonografia s max. náplňou mechúra); 6. inkontinencia pri
preplnenom mechúri (odkvapkávanie moču pri hyper-trofii prostaty, striktúre uretry, obrne

detruzora); 7. funkčná p. (väčšinou u ţien stredného veku, nebýva nyktúria, negat. nález v
sedmimente a pri kultivácii moču); 8. cystokéla.
Polakovej syndróm – [Polaková Julia M., súčasná brit. lekárka] →syndrómy.
®

L-Polamidon (Hoechst) – narkotické analgetikum; →metadónhydrochlorid.
Polandov syndróm – Polandova anomália; →syndrómy.
Polandova anomália – [Poland, Alfred, 1820 – 1872, oftalmológ pôsobiaci v Guy’s Hospital] Polandov
sy., dedičný komplex anomálií hrudníka, ramien a dlaní, jednostranná absencia sternokostálnej
hlavy m. pectoralis major.
®

Polaramine (Schering) – antihistaminikum; →chlórfeniramín.
polarimeter – [g. polos os + g. metria meranie] prístroj na meranie uhla otočenia roviny
polarizovaného svetla opticky aktívnej látky; →polarimetria. P. sa skladá z 2 Nikolových hranolov
polarizátora, kt. je bliţšie k zdroju svetla a analyzátora, vzdialenejšieho od svetla). Hranoly sú
zlepené kanadským balzamom a ich čelné hrany zvierajú so základňami uhol 68°. Ak svetelný lúč
dopadá na plochu Nikolovho hranola, štiepi sa na 2 úplne polarizované lúče rovnakej intenzity.
Pritom vzniká riadny a mimoriadny lúč. Mimoriadny lúč prechádza hranolom, riadny lúč, pretoţe
dopadá na vrstvu kanadského balzamu pod väčším uhlom ako je medzný uhol, odráţa sa a
pohlcuje sa čiernym náterom hranola a objímky. Tak sa získava lineárne polarizované svetlo
(→polarizácia svetla).
Polarizátorom sa svetlo polarizuje (získava monochromatické svetlo), otáčaním analyzátora sa
zisťuje uhol otočenia roviny polarizovaného svetla. Objektívom umiesteným za analyzátorom sa
pozoruje prechádzajúce svetlo. Ako zdroj monochromatického svetla sa pouţíva sodíková výbojka.
Skúmaný rozt. s opticky aktívnou látkou sa vkladá do polarimetrickej trubice, kt. sa umiesťuje medzi
polarizátor a analyzátor.
V praxi sa p. pouţívajú najmä v cukrovarníctve na stanovenie sacharózy, v med. sa nimi
stanovovala koncentrácia glukózy v moči.
Schéma

Fričovho

polarimetra.
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kruhového
zdroj

svetla

(sodíková výbojka); 2 – kondenzor; 3
– polarizátor (Glanov hranol); 4 –
polotieňové Lippichovo zariadenie; 5 – clona; 6 – ochranná doštička; 7 – polarimetrická trubica; 8 – analyzátor
(Glanov hranol); 9 – ďalekohľad

polarimetria, ae, f. – [g. polos pól, koniec osi + g. metria meranie] optická metóda na meranie
schopnopsti opticky aktívnych látok otáčať rovinu polarizovaného svetla; vyuţíva sa pritom optická
aktivita niekt. rozt. na meranie ich koncentracií. Pri p. sa meria uhol otočenia roviny polarizovaného
svetla (RPS) opticky aktívnej látky; uhol otočenia je úmerný koncentrácii látky. RPS otáčajú tzv.
opticky aktívne látky, t. j. org. látky, kt. majú vo svojej molekule asymetrický uhlík (uhlík, kt. má na
kaţdej zo 4 valencií inú skupinu). Látky otáčajúce RPS doprava sú pravotočivé (+), kým látky, kt.
otáčajú RPS doľava ľavotočivé (–). Veľkosť optickej aktivity je úmerná jrubke vrstvy meraného rozt.,
koncentrácii, teplote a špecifickej hmotnosti rozt.
t

Tzv. špecifická otáčavosť []D (kde t je teplota v °C, obyčajne 20 ;°C, D vlnová dĺţka sodíkového
spektra) je uhol, o kt. otočí RPS vlnovej dĺţky sodíkovej čiary vrstva rozt. hrubá 1 dm, obsahujúca 1
g látky v 1 ml rozt.
polaris, e – [l. polos os] polárny, rozťahujúci sa k ose, k →pólu.
®

Polaris (Monsantol) – poľnohospodársky prípravok, kt. urýchľuje zrenie cukrovej repy.

polarita – protikladnosť, protiľahlosť, vykazovanie 2 opačných →pólov.
Fyzikálna polarita – vlastnosť telies prejavovať magnetické al. elekt. vlastnosti vo zvýšenej miere
na póloch.
Biologická polarita – vlastnosť ţivých organizmov, kt. sa prejavuje funkčnou a morfol. odlišnosťou
v ich protiľahlých koncoch, napr. vo vrcholovom (apikálnom) a spodnom (bazálnom) póle rastliny; 3.
gen. jav, pri kt. sa určité mutácie prejavujú na molekulovej úrovni zmenou syntézy a vlastnosti
svojho enzýmu, ovplyvňujú však aj syntézu enzýmu iných štruktúrnych génov, kt. leţia na opačnom
konci toho istého operónu. P. nemoţno zameniť al. obrátiť. P. rastlín je dôleţitá pri štepení stromov;
podpník a vrúbeľ zrastú iba vtedy, ak sa na vrcholový pól podpníka naštepí spodný pól. vrúbľa.
polarizácia – [polarisatio] získanie, nadobudnutie →polarity.
Polarizácia dielektrika – reorientácia molekúl dielektrika, na kt. pôsobí elekt. pole (náboje kladnej
polarity sa posunú jedným smerom a náboje zápornej polarity opačným smerom).
Elektrická polarizácia – 1. dej, v kt. teleso v elekt. poli získava elekt. moment, t. j. polarizuje sa; 2.
elekt. moment objemovej jednotky polarizovanej látky; 3. p. elektród – zmena potenciálu elektród pri
prechode elekt. prúdu.
Polarizácia elektród – zmeny potenciálu elektród vyvolané prechodom prúdu. Podľa pôvodu sa p.
e. delí na: 1. koncentračnú (vzniká ako následok koncentrácie elektrolytu v okolí elektród pri
elektrolýze, čím sa utvorí potenciálový rozdiel – koncentračný článok pôsobiaci proti vloţenému
napätiu); 2. chem. (nastáva, keď pri prechode prúdu pribudne na elektróde al. v rozt. nová zloţka,
kt. ovplyvňuje potenciál). Vo vodných rozt. silných kys. a zásad vznikne pri elektrolýze ma katóde
vodíková elektróda (katodická p.), na anóde kyslíková (anodická p.). Elektromotorické napätie tohto
článku pôsobí proti vkladanému napätiu.
Magnetická polarizácia – dej, v kt. teleso v magnetickom poli získava magnetický moment, t. j.
polarizuje sa.
Polarizácia molekúl – posunutie ťaţísk záporného náboja (elektrónov) a kladného náboja (jadier)
v molekule vplyvom elekt. poľa. Posunutím sa utvorí →dipol, kt. veľkosť charakterizuje dipólový
moment. Vzťah medzi dipólovým momentom a intenzitou elekt. poľa E, kt. ho vyvoláva, vyjadruje
rovnica m = E, v kt. , koeficient deformovateľnosti (polarizovateľnosti), vyjadruje schopnosť
nábojov oddeliť sa od seba a udáva deformovateľnosť elektrónového obalu molekuly vplyvom elekt.
poľa. Elekt. pole zapríčiňuje posunutie elektrónov a jadier (p. elektrónového obalu), ako aj zmenu
relat. rozloţenia jadier (al. ich skupín) v molekule (p. atómov). V súlade s tým je aj polarizovateľnosť
a daná súčtom polarizovateľnosti elektrónovej ( el) a atómovej (at):  = el + at. Vzťah medzi
dielekt. vlastnosťami nepolárnych látok a ich schopnosťou polarizovať sa vyjadruje →ClausiovaMossotiho rovnica.
Polarizácia svetla – premena prirodzeného (nepolarizovaného) svetla na svetlo polarizované
(lineárne, eliptické, kruhové); postup, pri kt. sa z prírodzeného svetla získava svetlo polarizované;
→svetlo. Zariadenie, kt. slúţia na premenu prirodzeného svetla na svetlo lineárne polarizované sa
nazývajú →polarizátory.
polarizačný filter – fólia z plastu, kt. obsahuje dlhé (pretiahnuté) makromolekuly. Pri výrobe filtra sa
mikromolekuly natiahnutím fólie usporiadajú praralelne v jednom smere. Takáto látka je tieţ
dvojlomná a vychádza z nej mimoriadne polarizované svetlo. Pri dvojici polari-začných filtrov
zoradených za sebou moţno pri otáčaní jedného z nich okolo osi pozorovať postupné zmeny
intenzity svetla podľa toho, či sú filtre navzájom rovnako orientované al. skríţené. Druhým
polarizátorom prejde iba svetlo polarizované v jeho vlastnej polarizačnej rovine. Ak sa otočí kolmo

na túto rovinu, svetlo neprejde. Týmto spôsobom moţno pri fotografovaní polarizačným filtrom
odstrániť neţiaduce reflexy na skle.
Sklo sa môţe stať dvojlomnou látkou, ak v ňom existuje mechanické napätie. Táto vlastnosť sa
označuje ako fotopruţnosť a vyuţíva sa pri fotoelasticimetrii, pomocou kt. sa skúma rozloţenie
mechanického napätia v optickom materiáli. Okuliarové sklo môţe prejaviť dvoj-lom pri
nervovnomernom ochladení, termickom vytvrdzovaním (kalení) al. pevnom zovretí v okuliarových
rámoch, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu obrazu.
Pri odraze svetla na optických rozhraniach (napr. na vodnej hladine okenných sklách, mokrej ceste
ap.) nastáva vţdy aspoň jeho čiastočná polarizácia, čo má za následok vznik nepríjemných a
neţiaducich reflexov pri fotografovaní, jazde autom i pri priamom pozorovaní. Odrazené
polarizované svetlo moţno odstrániť, príp. čiastočne potlačiť vhodne orientovaným analyzátorom.
Napr. pri priamom pozorovaní sa pouţívajú polarizačné okuliare, pri jazde autom sa dáva na predné
sklo polarizačný filter a pri fotografovaní sa nasadzuje na objektív fotografického prístroja
polariztačný filter.
Slnečné okuliare s polarizačnými filtrami môţu potlačiť oslnenie od veľkých plôch. Svetlo, kt.
vychádza z týchto plôch, je polarizované v horizontálnej rovine a na potlačenie neţiaducich reflexov
treba pouţiť sklá s vertikálnou polarizačnou rovinou.
polarizačný mikroskop – mikroskop, v kt. vzniká pred objektom polarizované svetlo prechodom
svetla polarizačným filtrom, kt. sa analyzuje ďalším polarizačným filtrom za objektom. Pouţíva sa na
vyšetrovanie látok vykazujúcich dvojlom a submikrospopickej štruktúry anizotropných substancií;
→mikroskop.
polarizátor – zariadenie na získanie lineárne polarizovaného svetla; →polarizácia svetla.
Najvýznamnejším p. je Nicolov hranol (nikol). Zhotovuje sa zo štiepnych tvarov islandského
dvojlomného vápenca, kt. sa po diagnonálnom rozrezaní uspôsobí tak, aby cez vápenec prechádzal
iba jeden polarizovaný (mimoriadny) lúč. P. sú zaloţerné na dvojlome, pri kt. sa jeden lúč úplne
odráţa a dostáva sa mimo optickej sústavy, kým druhý lúč optickou sústavou prechádza.
Nikol sa skladá z 2 pravouhlých hranolov islandského vápenca (n = 1,658), kt. sú stmelené
kanadským balzamom (n = 1,649). Optická os zviera s prednou stenou nikola uhol 48°. Ak na nikol
dopadá prirodzené svetlo rovnobeţne so základňou, pri vstupe do hranola sa rozdelí na riadny a
mimoriadny lúč. Riadny lúč dopadá na vrstvu kanadského balzamu pod uhlom , kt. je väčší ako
medzný uhol pre toto rozhranie, preto sa úplne odráţa. Mimoriadny lúč predchádza rozhraním (ne >
nb), preto vzniká za nikolom lineárne polarizované svetlo, kt. kmity leţia v rovine hlavného rezu.
P. sa pouţíva v polarizačných mikroskopoch ako p. a analyzátor. P. moţno pouţiť aj na analýzu
polarizované svetla; v takom prípade sa nazýva analyzátor.
Kaţdý polarizačný prístroj sa skladá z p. a otočného analyzátora. Ak je p. s analyzátorom
v rovnobeţnej polohe, zhodné sú aj polohy ich polarizačných rovín; polarizovaný lúč prechádza
analyzátorom a intenzita polarizovaného svela je maximálna. Ak sú nikoly skríţené (po otočení
analyzátora), ich polarizačné roviny sú na seba kolmé, svetelný lúč analyzátorom neprechádza a
intenzita svetla je minimálna. Otáčaním analyzátora s a mení intenzita polari-zovaného svetla podľa
Malusovho zákona:
I = I0 . cos 
2

kde I0 je max. intenzita polarizovaného svetla za nikolom,  uhol medzi rovinami hlavných rezov
obidvoch polarizátorov.
V súčasnosti sa v technickej praxi aj kaţdodennom ţivote pouţíva ako polarizátor →polaroid, kt. sa
môţe vyrábať vo väčších plochách a je lacnejší ako nikol.

polarizované svetlo – lineárne polarizované svetlo kmitá kolmo k smeru šírenia stále v tej istej rovine
preloţenej smerom šírenia; existuje tieţ eliptická al. kruhová polarizácia svetla (pravotočivá,
ľavotočivá).
polárna noc – súvislé obdobie za polárnym kruhom, keď slnko vôbec nevystúpi nad obzor (horizont,
časť zemského povrchu, kt. moţno obsiahnuť zrakom). Na póloch trvá ½ r., na polárnych kruhoch
24 h. Op. je polárny deň.
polárna skupina – funkčná skupina molekuly, pri kt. usporiadanie elektrónov utvára elekt. dipólový
moment; je príčinou hydrofilosti molekuly a afinity k polárnym povrchom. Napr. skupina –OH
(hydroxylová), –NH2 (aminoskupina), –COOH (karboxylová) a i. Pripojením p. s. sa nepolárna látka
stáva do určitej miery polárna, t. j. rozpustná vo vode.
polárne látky – látky, v molekule ktorých je nerovnomerne rozdelený elekt. náboj, moţno teda
v molekule rozlíšiť kladnú a zápornú oblasť (pól). Kladné a záporné póly takýchto molekúl sa preto
priťahujú. Biol. najvýznamnejšou polárnou látkou je voda; polárne látky sú dobre rozp. vo vode
(hydrofilné). Z org. látlok sú polárne napr. karboxylové kyseliny al. alkoholy. Naproti tomu nepolárne
(t. j. nerozp. vo vode) sú napr. uhľovodíky, tuky al. vosky. Nepolárne cudzorodé látky (jedy, lieky a i.)
sa v organizme hromadia opäť v nepolárnom prostredí (t. j. najmä v tukovom tkanive). Pre vylúčenie
nepolárnej látky z organizmu ich treba premeniť na aspoň čiastočne polárne, napr. pripojením
hydroxylovej skupiny (napr. kys. glukurónovou) Typicky nepolárne sú celkové anestetiká, pre účinok
ktorých je väčšinou nevyhnutná afinita k lipidom nervového systému.
polárny deň – súvislé obdobie za polárnym kruhom, keď slnko vôbec neklesne pod obzor. Na póloch
trvá ½ r., na polárnych kruhoch 24 h. Op. je polárna noc.
polárny kruh – rovnobeţka na 66°20, zemepisnej šírky, v kt. sa slnko dotýka obzoru. Na severnej
pologuli sa dotýka počas zimného slnovratu, na juţnej pologuli počas letného slnovratu.
polarograf – prístroj na registráciu polarografických kriviek
(→polarografia).
polarografia – elektrochem. analyt. metóda zaloţená na
sledovaní závislosti intenzity prúdu I od plynule sa
zvyšujúceho vnúteného napätia U (polarografická krivka I–U,
zvyčajne tvaru vlny) pri elektrolýze skúmaného rozt. za
voltampérometrických podmienok. Zakladateľom p. je J.
Heyrovský.
Pri p. sa pouţíva pár elektród – indikačná (ortuťová kvapková
mikroelektróda) a porovnávacia nepolarizovaná elektróda
(vrstva ortuti na dne nádobky). Ak je v skúmanom roztoku
elektroaktívna látka (podliehajúca elektrolýze), vzrastá prúd
pri istom napätí, charakterizujúcom kvalitu elektroaktívnej látky. Krivku závislosti prúdu od vloţeného
napätia (polarogram) automaticky zapisuje polarograf. Výška polarografickej vlny je mierou
koncentrácie elektroaktívnej látky v skúmanom rozt.

Princíp polarografickej registrácie. K – katóda; N – anóda; P– potenciometrické kolo; D – potenciometrický
drôt; C – trecí kontakt; M – motor; F – valcová kazeta; S – štrbina; G – galvanometer; E – osvetľovacia lampa;
R – reduktor citlivosti

Polarizujúce napätie sa odvetvuje trecím kontaktom C z potenciometrického drôtu navinutého na
otáčavý bubon. Bubon sa otáča pomocou motorčeka, s kt. sa súčasne otáča valec F s fotografickým
papierom. Plynulým zvyšovanímn napätia sa zvyšuje i prúd, kt. prechádza medzi elektródami. Do
obvodu je zapojený zrkadlový galvanometer G s reduktorom citlivosti R, kt. sa podľa potreby
upravuje citlivosť galvanometra.
Galvanometer odráţa lúč osvetľovacej štrbinovej lampy L cez štrbinu S na fotografický papier.
Sústava polarizovateľnej a nepolarizovateľnej elektródy tvorí článok, kt. elektromotorická sila
namierená proti vkladanému napätiu, takţe zo začiatku je prúd veľmi malý. Keď začne prebiehať
elektrolýza na kvapkovej elektróde, mení sa prúd v závislosti od mnoţstva depolarizátora.
Katódovými depolarizátormi sú oxidovadlá (napr. vznikajúca vodíková elektróda sa depolarizuje
vzdušným kyslíkom al. oxidom manganičitým – Leclanchéov článok), kys. dusičnou – Bunsenov
článok, anodickými redukovadlá (napr.
etanol).
Kvantit. stránkou p. je meranie limitného,
najčastejšie difúzneho prúdu. Rovnicu
difúzneho prúdu odvodil slov. fyzik D.
Ilkovič.
P. je vhodná na stanovovanie malých
–5
koncenrácií látok (10
mol). Môţu sa
stanovovať všetky látky, kt. častice v rozt.
sú schopné elektródovej reakcie. P. sa
pouţíva v anorg. analý-ze pri rozbore
kovov, zliatín , vo farm, biochémii ap. P.
umoţňuje v istých podmienkach do-kázať i
stanoviť niekoľko rozličných látok.
Schéma polarografu

polaroid – fotografický prístroj, v kt. sa okamţite po naexponovaní utvorí suchou cestou fotografický
obrázok a automaticky sa z neho vysunie. P. je →polarizátor zaloţený na dichroizme látok. Jeho
nevýhodou je závislosť dichroizmu od vlnovej dĺlţky svetla. Polaroid obsahuje v čistej vrstve
priehľadného plastu ultramikroskopické kryštáliky silne dichroidnej látky, najčastejšie perjodátu
síranu chinínového, tzv. herapatit, kt. sú pri výrobe usporiadané tak, ţe ich optické osi sú
rovnobeţné. Herapatit prepúšťa po dvojlome iba mimoriadne lúče, kým riadne lúče sa v ňom
absorbujú. Prepustené svetlo je úplne polarizované, okrem červenej a fialovej časti spektra. Vzhľad
polaroidu pripomína tmavé okuliarové sklo.
polarón – segment gen. materiálu (úsek molekuly DNA s určitou postupnosťou nukleotidov), v rámci
kt. je gen., rekombinácia polarizovaná, t. j. vplyvom čoho prebieha génová konverzia častejšie na
jednom konci tohto úseku ako na druhom.
®

Polaronil – antihistaminikum; chlórfeniramín.
®

Polaronil (Byk-Essex) – antihistaminikum; chlórfeniramín.
Polar

Yellow

®

–

jednosodná

soľ

kys.

5-chlór-2-[4,5-dihydro-3-metyl-4-[[-[[(4-metylfenyl)sulfonyl]oxy]azo]-5-oxo-1H-pyrazol-1yl]benzénsulfónovej, C23H18ClN4NaO7S2,
Mr 584,99; ţlté farbivo; pouţíva sa pri
výrobe polymyxínu.
Polar Yellow

®

Polcortolon (Polfa) – anmtiflogistický glukokortikoid; →triamcinolón.
polčas – skr. t0,5, čas, za kt. sa zmenší hodnota premennej na polovicu.
Biologický polčas →biologický polčas.
Eliminačný polčas →biologický polčas.
Polčas premeny, rozpadu – čas, za kt. sa počet jadier rádioaktívnej látky (ţiariča) zmenší na
238
9
polovicu. Je charakteristická pre kaţdý rádionuklid. Napr. pre
r. (čo je
92U je to 4,5.10
90
222
porovnateľné s dobou existencie nášho vesmíru), pre stroncium 38Sr 28 r., pre radón 86Rn 3,85 d
212
–7
a pre polónium 84Po len 3.10 s.
Poldinium methylsulfuricum – skr. Poldin. methylsulfuric., ČSL 4, metylsíran poldínia, syn. Poldini
metilsulfas, 2-(benziloyloxymetyl)-1,1-dimetylpyrolidíniummetylsulfát, C22H29NO7S, Mr 451,53;
spazmolytikum. Je to biely aţ naţltlý, kryštalický prášok. Dráţdi
pokoţku a sliz-nice. Je ľahko rozp. vo vode, dobre roztp. v 95 %
liehu a veľmi ťaţko rozp. v chloroforme.
Poldinium methylsulfuricum

Dôkaz
a) Asi 2 mg sa rozpustí v 10,0 ml vody, pridá sa 20,0 ml rozt. tiokyanatokobaltnatanu amónneho, 5,0
ml chloroformu a silne sa pretrepe; chloroformová vrstva sa sfarbí modro.
b) Teplota topenia: 135 – 142 °C.
c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky vo vode (0,50 g/l), meranej v 10-mm vrstve proti vode,
vykazuje v UV časti maximá pri 252 ± 1 a 258 ± 1 nm a prodlevy pri 262 nm, 264 a 268 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,5000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g látky pri 80 °C do
konštantnej hmotnosti) sa v banke so zábrusom rozpustí v 10,0 ml vody, pridajú sa 3 kv. rozt.
krezolovej červene a ak treba rozt. hydroxidu sodného (0,05 mol/l) do slabo červeného sfarbenia.
Pridá sa 20,0 nl odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l, banka sa uzavrie a nechá 10 min
stáť. Potom sa retitruje odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l z červeného do ţltého
sfarbenia. Zistená spotreba sa odčíta od spotreby slepého pokusu.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Poldín je spazmolytikum GIT, ~ 4-krát účinnejšie ako oxyfenón; inhibuje nervové podnety
stimulujúce sekréciu HCl, zniţuje bazálnu i stimulovanú sekréciu ţalúdka; neovplyvňuje ochrannú
alkalickú sekréciu parietálnych buniek ţalúdkovej sliznice.
Len slabo sa vstrebáva z GIT po podaní p. o., ~ 70 % sa vylučuje stolicou v nezmenenej for-me al.
vo forme metabolitov; účinná látka prechádza placentovou bariérou.
Indikácie – peptický vred ţalúdka a duodena bez poruchy evakuácie ţalúdka; peptický vred
v operovanom ţalúdku; ulceriformné ťaţkosti bez objektívneho dôkazu vredu (dráţdivý ţalúdok);
postresekčné ťaţkosti vyvolané zrýchlenou evakuáciou pahýľa ţalúdka (dumping sy.) Akút.
pankreatitída, akút. fáza chron. pankreatitídy; spazmy GIT (dyskinézy ţlčových ciest, dráţdivý
tračník a i.).

Kontraindkácie – org. podmienená porucha evakuácie ţalúdka; zvýšený vnútroočný tlak, poruchy
evakuácie močového mechúra. Zvýšená opatrnosť je ţiaduca u pacientov s tachy-kardiou.
Neţiaduce účinky – pri niţších dávkach sa dostavuje len mierny anticholínergický účinok; v th.
dávkach nastáva útlm sekrécie slín a ţliaz dýchacích ciest, mydriáza, zvýšenie vnútroočného tlaku,
porucha akomodácie, fotofóbia, tachykardia, retencia moču, bolesti hlavy, obstipácia; vo vyšších
dávkach môţe vzniknúť hypertermia blokádou potenia, excitácia, zášklby aţ svalové kŕče,
halucinácie, toxická psychóza aţ strata vedomia.
Interakcie – spomalením evakuácie ţalúdka výhodne potencuje účinok antacíd, spomaľuje resorpciu
všetkých liekov podávaných p. o., zvyšuje anticholínergické účinky tricyklických antidepresív,
antiparkinsoník, antihistaminík a cholinolytík; účinnosť poldínu zvyšujú cholinolytiká, syntetické
spazmolytiká, tricyklické antidepresíva a trihexyfenidyl; účinnosť poldínu zniţujú inhibítory
cholínesterázy a cholínergické látky.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,002 – 0,004 g, denná 0,008 – 0,016 g. Na dosiahnutie
vhodného th. účinku treba určiť individuálnu dávku, kt. vyvolá len miernu xerostómiu; obyčajne sa
začína s dávkou 4-krát/d 2 mg a postupne sa dávka zvyšuje, príp. aţ na 4-krát/d 6 mg. Na utlmenie
postprandiálnej hypersekrécie je vhodné liek podať ½ h pred jedením.
®

®

Prípravky – Nactate , Nacton .
pole – 1. oblasť al. otvorený priestor, napr. operačné pole, zrakové pole; 2. fyz. jedna z foriem
existencie hmoty, kt. sa vyznačuje tým, ţe jej elementárne častice majú nulovú pokojovú hmotnosť
(nemôţu sa nachádzať v stave relat. pokoja; patrí sem gravitačné a elektromagnetické p.); 3. embryol.
oblasť vyvíjajúca sa v rámci modifikujúcich faktorov; 4. oblasť špecializácie poznávania, štúdia al.
povolania.
Blízke pole – Fresnelova oblasť, valcovitý úsek, v kt. sa ultrazvukové vlny zo sond šíria rovnobeţne. Jeho dĺţka je úmerná priemeru sondy a nepriamo úmerná frekvencii. Umoţňuje najkvalitnejšie zobrazenie.
Cohnheimove pole – tmavé, polygonálne arey myofibríl viditeľné na reze slabo fixovaných
svalových vláken.
Elektrické pole – elektr. zloţka elektromagnetického p., silové p., kt. zdrojom sú elekt. náboje. Je to
okolie elekt. náboja, v kt. sa prejavujú príťaţlivé al. odpudivé sily pôsobiace na iný náboj, kt. sa
nachádza v tomto e. p., pričom súhlasné náboje sa odpudzujú, nesúhlasné priťahujú. E. p. s
rastúcou vzdialenosťou od náboja, kt. je jeho zdrojom, rýchle slabne: E. p. sa šíri rýchlosťou svetla.
Silné e. p. na napr. tesne pri obrazovke televízora al. v blízkosti drôtov vedenia veľmi vysokého
napätia, preto nie je vhodné sa v týchto miestach zdrţiavať; →elektrické pole.
Elektrické pole srdca – silové p., kt. zdrojom sú elekt. potenciály (biopotenciály vznikajúce pri
činnosti srdca) generátor elekt. prúdu vo svalovom tkanive predsiení a komôr. Prúd tečúci vodivým
prostredím srdca uzatvára teda prúdové p., kt. moţno merať špeciálnym zariadením na povrchu
tela, čo je základom →elektrokardiografie. Dĺţka trvania akčného potenciálu vlákna srdcovej
svaloviny je > 200 ms. Zisťovanie zmien elekt. p. srdca je dôleţitou oblasťou zákl. dg. činnosti srdca
v norme a v patol.
Elektrické pole Zeme →elektrické pole Zeme.
Elektrodynamické pole – elekt. p., v kt. sa elekt. nabité teleso v pohybe.
Elektromagnetické pole – silové p., kt. vzniká medzi vodičmi vedenia, kt. má elekt. a magnetic-kú
zloţku. Vzniklo ako dôsledok šírenia sa elektromagnetických kmitov vedením a veličiny intenzity E a
indukcie B sú funkciou času a polohy. Preto ho moţno charakterizovať ako postupné

elektromagnetické vlnenie. Pri tomto vlnení je periodická premenná magnetická indukcia B
magnetickej zloţky e. p. vo fáze s periodickou premennou intenzitou E elekt. zloţky e. p. Obidva
vektory sú vţdy na seba kolmé a súčasne sú kolmé na smer šírenia sa elektromagnetického
vlnenia. E. p. je prenášaná elektromagnetická energia, kt. pohltí spotrebič na konci vedenia.
Zákonitosti javov v e. p. formuloval angl. fyzik James Clerk Maxwell (1831 – 1879). Zistil, ţe javy, kt.
vznikajú pri zmenách elekt. al. magnetického p., sú symetrické; premenlivé elekt. p. tvorí premenlivé
magnetické p. a obrátene. Indukované elekt. p. nie je viazané na prítomnosť nositeľov náboja. Elekt.
p. moţno indukovať zmenami magnetického p. aj vo vákuu al. dielektriku, kde nie sú voľné nositele
náboja. Siločiary elekt. p. tvoreného nábojmi sa začínajú na kladnom náboji a končia v zápornom
náboji. Indukčné čiary magnetického p. sú vţdy uzavreté krivky.
Elektrostatické pole – elekt. p., v kt. sa elekt. nabité teleso nachádza v pokoji.
Flechsigove pole – myelogenetické p.
Forelove polia – 3 oblasti vo ventrálnom talame, bohaté na nervové vlákna spojené so skupinami
buniek; →Forelove políčka.
Fresnelove pole – blízke p.
Gravitačné pole – fyz. silové pole, kt. sa utvára v priestore okolo hmotných telies a sprostred-kúva
gravitačné príťaţlivé silové pôsobenie medzi hmotnými telesami; →gravitačné pole.
Krönigove pole – poklepove pritlmenie nad pľúcnymi hrotmi pri tbc; →Krönigove pole.
Magnetické pole – magnetická zloţka elektromagnetického p., priestor, v kt. pôsobia magnetic-ké
sily. V kaţdom bode m. p. majú určitý smer, ich priebeh moţno znáznorniť indukčnými čiarami m. p.;
→magnetické pole.
Magnetické pole srdca – vzniká pri biolelekt. aktivite, t. j. pri depolarizácii svalových al. nervových
buniek srdca ako dôsledok miestnych iónových prúdov. Indukované magnetické p. srdca je veľmi
slabé (10 –11 T), čo vyţaduje: 1. citlivý detektor (v súčasnosti supravodivé detektory umiestnené v
kvapalnom héliu) magnetometra a špeciálne tlmené komory; 2. bezdotykové snímanie
magnetických p., bez prikladania elektród (magnetokardiografia, MKG). Dá sa ňou napr. dokázať
ischémia myokardu (infarkt).
Pole mikroskopu – oblasť, kt. moţno pozorovať mikroskopom v určitom momente; →mikroskop.
Morfogenetické p. – emryogénna oblasť, väčšia ako jej hlavné deriváty, z kt. sa normálne vyvíjajú
definitívne štruktúry.
Myelinogenetické pole – Flechsigovo p., skupina vláken v axóne, kt. v definovanom čase získavajú myelínové pošvy
Paraaortálne pole – v rtg oblasť ţiarenia pod bránicou, kt. pokrýva slezinu a siaha v strednej čiare
dole po panvovú oblasť.
Sluchové pole – priestor al. rozpätie, v kt. sa podnety vnímajú ako zvuky.
Tegmentové pole – Forelove políčka.
Tmavé pole – mikroskopická technika so špeciálnym kondenzorom umoţňuje osvetlenie objektu z
boka, takţe do mikroskopu vstupuje len svetlo odrazené objektom s väčším index lomu ako
prostredie, v kt. sa nachádza. Objekt sa tak javí svetlý na tmavom pozadí. T. p. sa uplatňuje najmä v
bakteriológii.
Vzdialené pole – Fraunhoferova oblasť, úsek, v kt. sa ultrazvukové vlny zo sond kuţelovite
rozbiehajú, čo spôsobuje skreslenie obrazu.

Wernickeho pole – Wernickeho area.
Zorné pole – je súhrn bodov, kt. vnímame jedným okom bez pohybu oka; je funkcia sietnice.
Periférne videnie je najmä funkciou tyčiniek. Rozsah z. p. určuje tvar tváre, čela a nosa. Z. p. pre
bielu farbu má rozsah temporálne 90°, nazálne 60°, nahor ~ 60° a nadol 70°. Pritom pre jednotlivé
farby je rozsah uţší, a to v poradí: červená, modrá, zelená (pre zelenú farbu je len ~ 30° okolo
fixačného bodu). V z. p. ~ 12 – 18° temporálne od fixačného bodu je tzv. slepá škvrna (Mariottov
bod, miesto výstupu zrakového nervu z oka, v kt. chýbajú elementy citlivé na svetlo).
U novorodenca je rozsah z. p. prakticky zhodný s ukončeným vývinom, aţ na prítomnosť
centrálneho skotómu do 3 mes. V ďalšom vývine začína postupnou diferenciáciou fovey skotóm
miznúť a perimeter dostáva podobu dospelosti, kde dominuje makula nad perifériou.
Z. p. sa vyšetruje na →perimetri, novšie na počítačovom perimetri, a to vţdy od centra k periférii a v
jednotlivých meridiánoch, kaţdé oko osobitne. O rozsahu zorného poľa sa moţno orientačne
presvedčiť tzv. konfrontačnou metódou (porovnaním z. p. pacienta a lekára, pričom obidvaja sedia
oproti sebe). Centrálnu časť z. p. do 30°m od fixačného bodu sa dá presnejšie hodnotiť podľa
nálezu na kampimetri (resp. stereokampimetri).
K poruchám z. p. patria skotómy (negat., kt. si pacient neuvedomuje a pozit., kt. si pacient
uvedomuje), výpady rôznehpo rozsahu a lokalizácie. Tpyciké sú napr. pri glaukóme (absol.
centrálny skotóm na červenú a zelenú farbu) a začínajúcej neuritíde n. opticus (relat. skotóm na
bielu farbu).
Z. p. ľavého oka na guľovom perimetri (podľa Goldmana). Pre bielu farbu je rozsah temporálne 90°,
v ostatným hlavných meridiánoch 55 – 70° nazálne (dole). Pre jednotlivé farby je uţší: pre červenú
farbu (Č) ~ 45°, pre modrú (M) ~ 45° a pre zelenú (Z) ~ 30°
Zrakové pole – zorné pole.
polemika – ostrá, útočná výmena názorov.
Polemoniaceae – vojnovkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, jednoročných aj trvácich bylín,.
ziredka krov, lián al. malých stromov so striedavými al. protistojnými listami. Pravidelné,
zriedkavejšie súmerné kvety sú obojpohlavné a päťpočetné. Plodom je mnohosemenná tobolka.
Rastú v Amerike, menej v Eurázii (18 rodov, 320 druhov). V hornatých oblastiach u nás rastie
vonnovka belasá (Polemonium coeruleum) s metlinou belasých kvetov a s nepárno zloţenými
listami. Z okrasných rastlín sú známe druhy rodu flox (Phlox) a ovíjavá rastlina kobea popínavá
(Cobeas scandens).
®

Poleon (Sumitomo) – močové antiseptikum; kys. nalidixová.
poleptanie – [causoma, causticatio] zmeny na koţi al. slizniciach vyvolané leptavými a ţieravými
látkami, napr. kyselinami, bojovými prostriedkami, zásadami.
Popleptanie oka – veľmi ťaţké následky má pôsobenie zásad (vápna, najmä nehaseného,
amoniaku ap.), kt. vyvolávajú kolikvačnú nekrózu (zmydelnenie). Účinkom kys. vzniká koagulačná
nekróza, pričom vzniknutý príškvar zabraňuje ďalšiemu prenikaniu škodliviny. Podobne ako pri
→popáleninách sa rozoznávajú 4 stupne poškodenia.
I° – povrchové poškodenie s hyperémiou a loţiskovými defetmi spojovky, edémom epitelu rohovky s
hlienovitou sekréciou a eróziou (loţiskové farbenie fluoresceínom).
II° – hlboké poškodenie, spojovky sú bledé, sivasté, pokryté ľahko odstrániteľnými pablanami s
boľavými, ischemickými defektmi epitelu, epitel rohovky je difúzne skalený a pokrytý ľahko
odstrániteľnými pablanami, s defektmi epitelu, celý povrch sa farbí fluoresceínom; po zhojení môţu
zostať drobné zákaly (nubekuly aţ makuly) rohovky a zjazvenia spojovky.

III° A – povrchová nekróza, parenchýmu rohovky a skléry, spojovky sú nablednuté a edematózne,
rohovka je deepitelizovaná a skalené, záhyby na Descemetovej membráne bez poškodenia
dúhovky.
III° B – hlboká nekróza koţe mihalníc; spojovky sú suché, bez epitelu, biele, ischemické, pre
trombózu ciev môţu byť sfarbené aţ do sivohneda. Rohovka je intenzívne porcelánovo skalená a
deepitelizovaná a necitlivá, najmenej v rozsahu 1/3 plochy (obraz pripomína varené rybie oko).
Dúhovka je spočiatku nepoškodená. Môţe sa porušiť postavenie mihalníc (jazvovité entrópium al.
ektrópium) s nepravidelným rastom cílií (trichiáza).
Po III° zostávajú sýte jazvy (leukómy) rohovky, vaskularizované a rozsiahle zjazvenie spo-jovky,
príp. s fixovaním aj o povrch rohovky (symblefarón), niekedy znemoţňujú aj pohyblivosť bulbu s
následným vysychaním rohovky (xeróza).
IV° – zuhoľnateľnie, nekróza aj hlbokých štruktúr (dúhovky, vráskovca a šošovky); na mihalniciach
sú ťaţko poškodené aj hlbšie úseky, resp. chýbajú. Spojovka tarzu, a bulbu je výrazne hnedosivá
(nekróza) s trombotizovanými cievami. Rohovka v celom rozsahu je porcelánovobiela, nepriehľadná,
bez epitelu. Na hlbšie úseky oka nevidieť. Po IV° zostávajú rozsiahle symblefaróny s deštrukciou
štruktúr oka a zvyčajne úplná slepota.
Th. – čo najskôr treba odstrániť, resp. zriediť škodlivinu. Pevne prilepené (pripálené) čiastočky, napr.
vápno, ak sú dostupné, treba odstrániť aj mechanicky. Spojovkový vak a povrch oka sa vyplachuje,
a to jemným prúdom fyziol. rozt. al. obyčajnou vodou (smerom od vnútor-ného kútika k
®
vonkajšiemu). Pri p. vápnom sú vhodné vymieňače iónov (Edtacal ). Pacienti s II° – IV° p. sa
hospitalizujú na očnom oddelení. Vţdy sa zisťuje stav citlivosti rohovky a zafarbením fluoresceínom
rozsah defektu epitelu. Pri II° sa vykoná príp. radiálna incízia spojovky, pri III° nekrektómia a
konjunktivotómia so subkonjunktiválnou aplikáciou vlastnej krvi pod poškodenú spojovku. Na miesto
deštruovanej spojovky sa transplantuje sliznica z úst (Denigova operácia) al. sa uskutoční lamelárna
totálna keratoplastika podľa Filatova. Na obnovenie cirkulácie sa podávajú vazodilatanciá (dionín,
®
Priscol a i.). Pri IV° sa vykonáva rekonštrukčná keratoplastika (biol. obväz), transplantácia bukálnej
sliznice, punkcia prednej komory.
Poleptanie tráviacej rúry – nastáva najmä pri samovraţedných pokusoch, pri zámene (nesprávne
označené fľaše) a z nedbalosti (prípravky nezabezpečené pred deťmi). Poľa druhu leptadla vzniká
koagulačná al. kolikvačná nekróza.
Koagulačná nekrótza – vyznačuje sa koaguláciou odumretých tkanív. Typicky vzniká napr. ako
povrchové poškodenie slizníc horných častí GIT po poţití kyseliny
Kolikvačná nekróza – je charakterizovaná kolikváciou (skvapalnením) odumretých tkanív. Vzniká pri
poleptaní poţitím zásad, pri kt. nastáva hlboké poškodenie slizníc.
poletuchy →Dermoptera.
poli- – prvá časť zloţených slov z g. polis mesto.
®

Polibutin (Juste) – antispazmodikum; trimebutín.
®

Policar MZ (Visplant) – fungicídum; mankozeb.
®

Policar S (Visplant) – fungicídum; mankozeb.
policlinica, ae, f. – [g. polis mesto + g. kliné lôţko] →poliklinika.
®

Policort – glukokortikoid, antiflogistikum; dexametazón.
polidexid – sefadex 2-(dietylamino)etyléter, vymieňač aniónov. P. obsahuje kvartérne amóniové
skupiny, kt. zniţujú koncentráciu cholesterolu v plazme väzbou ţlčových kys. v čreve a zvyšujú ich

exkréciu stolicou. Deplécia ţlčových kys. má za následok zvýšenú syntézu ţlčových kys. z
®
®
®
cholesterolu (PDX chlorid , DEAE-Sephadex , Secholex ).
polidokanol – polidocanolum; -dodecyl--hydroxypoly(oxy-1,2-entándiyl); polyetylénlauryléter;
hydroxypolyetoxydodekán, C12H25(OCH2CH2)OH, obsahuje priemerne 9 etylénoxidových jednotiek a
má priemernú Mr 600. Pouţíva sa ako lokálne anestetikum, antipruriginózum, sklerotizačná látka v
th. varixov, rozpúšťadlo, neiónový emulzifikátor; lauromakrogol.
Indikácie – obliteračná th. varixov dolných končatín, paţeráka i hemoroidov.
Kontraindikácie –artériový uzáver, imobilizácia, koţné afekcie v oblasti sklerotizácie, akút. flebitídy
al. zápaly podkoţia, aterosklerotické a diabetické angiopatie, kardiálna insuficiencia, horúčkové
stavy, poruchy koagulácie, podávanie antikoagulancií, edémy dolných končatín, vysoký vek,
hepatopatie, nefropatie, asthma bronchiale, alkoholizmus.
Neţiadúce účinky – zriedkavé alergické reakcie, prchavé lokálne bolestivé reakcie, najmä po
paravenóznom podaní.
Dávkovanie – aplikuje sa 1 – 2 ml priamo do varixov v koncentrácii závislej od veľkosti varixov, max.
2 ml/kg. Po aplikácii sa nakladá kompresívny obväz na 4 aţ 6 týţ.
®

®

®

®

®

Prípravok – Aethoxisclerol , Atlas G-4829 , Cimagel , Mergita LM 11 , Simulsol 330M , Texofor B
®
®
9 , Thesit .
®

Polik – antibiotikum; haloprogín.
poliklinika – [policlinica] ,,mestská klinika“, zdrav. zariadenie so všetkými hlavnými oddeleniami pre
ambulantnú sluţbu; v EÚ budované najmä ako výučbové zariadenie pri fakultných nemocniciach.
polikozanol – purifikovaná zmes vysokoalifatických alkoholov izolovaných z cukrovej trstiny (1tetrakozanol, 1-hexakozanol, 1-nonakozanol, 1-triakontanol, 1-heptakozanol a tetrakontanol).
Antihyperlipoproteinemikum. Pouţíva sa v th. hypercholesterolémie typu IIa a IIb v dávke 5 mg raz/d
®
večer. Kontraindikáciou sú alergie na zloţky prípravku, gravidita (Ateromixol Laboratorios Dalmer
S. A. Havana, Kuba).
polikrezulén – policresulen, antiseptická látka s protizápalovými účinkami; pouţíva sa lokálne v th.
®
®
hemoroidov, príp. v gynekológii (Faktu , Vagotel ).
®

Polinalin – analgetikum, antipyretikum; anopyrín.
polínium – peľová vločka, vzniknutá zlepením peľových zrniek jedinej tyčinky v kvete
→vstavačovitých.
polinóza – [pollinosis] senná nádcha, sezónna alergická nádcha, letná peľová horúčka, rhinitis
pollinosa, rhinopathia sezonalis; rinokonjunktivitída zapríčinená alergiou na pele. Na rozdiel od
vazomotorickej nádchy sa vyskytuje sezónne. Je prejavom atopickej alergie (I. typ precitlivenosti
podľa Coombsa a Gella), ku kt. patrí konjunktivitída, asthma bronchiale, atopický ekzém, nesezónna
alergická celoročná nádcha, niekt. urtikárie, Quinckeho edémy, choroby GIT a migrény. P. je
najčastejšou formou alergie; postihuje ~ 2 – 20 % obyvateľstva. Postihuje najmä deti v školskom
veku, ale môţe postihnúť aj dospelé osoby. Choroba sa manifestuje aţ medzi 10. – 15. r., zhoršuje
sa do 40. r., neskôr sa príznaky zmierňujú a môţu aj vymiznúť.
Na vzniku p. sa zúčastňuje dedičná atopická dispozícia. Vznik p. závisí od stupňa expozície peľom s
vysokou senzibilizačnou kapacitou (trávy, ambrózia ap.); Äpeľ. Suché pele ne-strácajú aktivitu 3 r.
Účinnou látkou v peli je proteín s antigénnou štruktúrou. Intenzita príznakov závisí od obsahu
peľových zrniek vo vzduchu a od expozície antigénom. Ak v peli chýba antigén, senzibilizácia
nevznikne.

Patol.-anat. ide o zápal sliznice nosa a prinosových dutín alergického typu, kt. charakterizuje edém,
infiltrácia eozinofilmi, vazodilatácia, zvýšená permeabilita ciev a zvýšená sekrécia pohárikovitých
buniek a séromucinóznych ţliazok. Koncentrácia albulínu v nosovom sekréte v sezóne je 2-násobná
(pri polypóze nosa aţ 10-násobná).
Po expozícii disponovaného jedinca s peľovým antigénom nastáva degranulácia ţírnych buniek al.
bazofilov, pričom sa uvoľňujú mediátory alergickej reakcie. Sú to: 1. vazoaktívne látky – histamín,
prostaglandíny (PGD2, PGE a PGF ), kiníny a leukotriény (LTC4 LTD4, LTE4); 2. chemotaktické
faktory – eozinofilový (ECF-A) a neutrofilový chemotaktický faktor anafylaxie (NCF-A), PAF; 3.
mediátory neskorej fázy – histamín, tozyl-L-arginínesteráza (TAME), kiníny.
Mediátory uvoľnené do nosovej sliznice indukujú akút. alergické zápalové reakcie: histamínu
vyvoláva kontrakciu hladkých svalov, zvyšuje permeabilitu ciev a tvorbu hlienu a zapríčiňuje pruritus.
Včasnú odpoveď predlţujú kiníny, kt. podporujú vazodilatáciu a edém. Leukotriény stimulujú tvorbu
hlienu, chemotaktické faktory priťahujú eozinofily, bazofily, neutrofily, lymfocyty a trombocyty do
oblasti alergického zápalu.
Klin. obraz – p. má typický záchvatovitý priebeh. Záchvat sa začína neznesiteľným šteklením v
nose, nosohltane ana podnebí, pocitom tlaku na koreni nosa a plnosti v nosovej dutine. Pacient
kýcha a má vodnatý výtok (rhinorrhoea). Niekt. pacienti pociťujú prevaţne svrbenie v očiach, iní
majú dýchavicu, najmä v noci. Niekedy sa bolesť a svrbenie pociťuje v ušiach (čo súvisí s inerváciou
sliznice hltana a ucha – plexus pharyngeus z IX. a X. nervu a prostredníctvom r. auricularis n. vagi).
Po tomto iniciálnom štádiu pacient často kýcha, má profúzny výtok z nosa. Nos býva upchatý a čuch
porušený. Po kýchaní sa priechodnosť nosa nakrátko zlepší, vzniká však ďalší záchvat.
K celkovým príznakom patrí únava, vyčerpanosť, nespavosť, zaujatosť, depresia, zvýšená
dráţdivosť a nechuť do jedenia. Prítomná býva tachykardia, niekedy zimnica a studený pot, bolesit
hlavy, pálenie vo zvukovode a nahluchlosť, zapríčinená upchatím sluchových trubíc. Niekedy sa
vyskytnú aj alergické prejavy na iných orgánoch (koţa, GIT atď.). Asi v 4 – 10 % prípadov vznikajú
aj pravé astmatické záchvaty, najmä pri pobyte na slnku.
Objektívne sa v záchvate zisťuje opuchnutá a sčervenená sliznica, najmä na dolnej mušli. Na sliznici
vidno riedky sekrét, niekedy hlienohnisový. Medzi záchvatmi môţe byť vzhľad slizni-ce nenápadný.
Anat. odchýlky, ako spiny, kristy a deviácie, zhoršujú ťaţkosti pacienta. Spojovky bývajú prekrvené,
oči červené, slzia, pacient pociťuje pálenie, je svetloplachý, nosí tmavé okuliare a vyhľadáva tmavé
miesta. Aj sliznica podnebia, hltana a prinosových dutín je opuchnutá. Na konci peľovej sezóny sa
môţe vyvinúť hnisavá rinitída.
Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy a klin. obrazu Koţné testy sú pozit. niekoľko r. pred
vznikom klin. príznakov a viac r. po ich ústupe. Dg. potvrdzuje rinoskopický nález, eozinofília v krvi
(5 – 20 %) a nosovom sekréte, koţné testy (bývajú pozit. v 96 %, pričom pacienti bývajú alergickí na
viac druhov peľov), sliznicové testy (kvapnutie peľového extraktu do spojovkového vaku al. na
nosovú sliznicu), koncentrácia IgE v sére (> 160 IU/ml). Spoľahlivo moţno dg. chorobu pomocou
skríningových testov: rádioimunosorbentovým testom (RIST), rádioalergosorbentovým testom
(RAST) rádioimunosorbentovým testom na papieri, pri kt. sa častice anti-IgE viaţu na papierovom
disku, terčíku (PRIST) a uvoľňovaním histamínu z leu-kocytov
Th. – opiera sa o prevenciu a profylaxiu, imunoterpiu (hyposenzibilizácia). medikamentózu th.,
podávanie sympatikomimetík, antihistaminéík, kartiskosteroidov (systémovo a lokálne)
a klimatoterapiu.
polio- – prvá časť zloţčných slov z g. polios sivý.

poliodystrophia, ae, f. – [polio- + g. dys- porucha + g. trofé výţiva] poliodystrofia, progresívna
degenerácia sivej mozgovej hmoty CNS následkom enzymopatií; častá je patologická akumulácia
lipidov; →lipidózy, →leukodystrofia.
Poliodystrophia corticalis progressiva – progresívna kortikálna (mozgová) poliodystrofia;
→Alpersova choroba.
polioencephalitis, itidis, f. – [polio- + g. enkefalos mozog + -itis zápal] polioencefalitída, zápal sivej
hmoty mozgu.
polioencephalomeningomyelitis, itidis, f. – [polio- + g. enkefalos mozog + g. méninx plena + g.
myelos miecha + -itis zápal] polioencefalomeningomyelitída, zápal sivej hmoty mozgu, miechy a
mäkkých plien.
polioencephalomyelitis, itidis, f. – [ polio- + g. enkefalos mozog + g. myelon miecha + -itis zápal]
polioencefalomyelitída, zápal sivej hmoty mozgu a miechy.
polioencephalopathia, ae, f. – [polio- + g. enkefalos mozog + g. pathos choroba] polioence-falopatia,
nešpecifikovaná choroba sivej mozgovej hmoty.
polioencephalitis, itidis, f. – [polio- + g. enkefalos mozog + -itis zápal] polioencefalitída, zápal sivej
hmoty mozgu. P. acuta infantum – detská akút. polioencefalitída.
poliomyelitída – [poliomyelitis] detská prenosná obrna, akút. vírusová nákaza vyvolávajúca pri
typickom priebehu chabé obrny kostrového svalstva. Pôvodcom ochorenia je vírus poliomyelitídy zo
skupiny enterovírusov, kt. patria k pikornavírusom. Vyskytuje sa v 3 typoch: typ 1 je najčastejší,
vyvoláva paralytické formy ochorenia, kt. má obyčajne epidemický charakter, typ 2 skôr premoruje
obyvateľstvo a zriedkavý typ 3, kt. vyvoláva paralytické ochorenia, často ťaţké.
Inkubačné obdobie je 7 – 12 (3 – 21) d. Zdrojom nákazy je len človek, najčastejšie s inaparentnou
nákazou. Prenos je najčastejšie fekálno-orálnou cestou. Vírus je u infikovanej osoby prítomný v
nazofaryngovom sekréte uţ 2. d, v stolici 3. d po nákaze. V krku býva prítomný 1. týţd., stolicou sa
vylučuje 3 – 6 týţd.
Vnímavosť voči infekcii poliovírusmu podmieňuje expresia špecifických receptorov na povrchu
buniek. U človeka je viazaná na chromozóm 19. Experimentálne moţno preniesť inaparentnú
infekciu na opice. Adaptáciou sa získali kmene patogénne aj pre laborat. zvieratá (bavlníkového
potkana, myš a i.).
Infekcia p. prebiehajú väčšinou inaparentne s prechodným vylučovaním vírusov stolicou a nazofaryngovým sekrétom a nasledujúcou sérokonverziou. Niekedy sa replikácia vírusov v GIT spája s
miernymi klin. príznakmi, zvýšenou teplotou a presiaknutím nosohltana (asi 1 týţd. po infekcii).
Očkujú sa rizikové skupiny, deti od veku 2 ½ mes. a dospelí odchádzajúci do krajín s výskytom p.
®
Podávajú sa 2 dávky prípravku Polio ,,Sabin“ Oral Vaccine sol. SmithKline Beecham po 2 kv. (0,1
ml) p. o. s intervalom 6 – 8 týţd., preočkúva sa za 12 mes. a v 13. r. jednou dávkou, a to v
celoštátnych termínoch; →očkovanie.
Pri podozrení na infekciu enterovírusmi sa má vykonať izolácia vírusu z vzorky stolice, v kt. býva
veľké mnoţstvo vírusov a vylučovanie stolicou sa udrţuje dlho. Ďalšie vzorky sa odosielajú na
vyšetrenie v závislosti od klin. obrazu:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Príznaky postihnutia
Materiál
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Horné dýchacie cesty
výter z hrdla, aspirát z nosohlana
Herpangina
výter z hrdla
Slintavka
tekutina z erzoií, pľuzgierikov

Aseptic meningitída, paralytická poliomyelitída
výter z hrdla, likvor
Bornholmská choroba
perikadiálna tekutina (ak nie je prítomný výpotok)
Novorodenecká enteroviróza
likvor, perikardiálna tekutina
Akút. hemoragická konjunktivitída
výter zo spojoviek
Postmortálne tkanivá
mozog, miecha, myokard, pečeň, pankreas
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vzorky sa zasielajú v Hankovej vírusovej transportnej pôde s výnimkou likvoru a stolice, a to v
plastikovom vrecku, obloţenom ľadom. Vzorky odobraté večer sa musia uloţiť na noc do chladničky
(2 – 8 °C a odoslať nasledujúci d).
V Singapure sa pozorovali aj smrteľné prípady detí. Virologická identifikácia vírusu nie je ešte
ukončená.
Choroba sa môţe prenášať z človeka na človeka fekálno-orálnou a mukokutánnou cestou
Najvnímavajšie sú malé deti. Najčastejšie sa s chorobou spája enterovírus 71 a vírus coxsackie.
Hoci väčšinou je priebeh choroby asymptomatický al. len mierny, môţe sa komplikovať
myokarditídou, pneumóniou, meningitídou al. encefalitídou.
Celková eradikácia poliomyelitídy na svete bola úlohou SZO a UNICEF do konca r. 2000, úplná
kompliancia s imunizáciou sa však predpokladá najskôr r. 2005. Posledné prípady poliomyelitídy sa
pozorovali v týchto neočkovaných oblastiach sveta: v Európe v Turecku r. 1998, v Amerike v Peru r.
1991, v záp. Tichomorí v Kambodţi r. 1997; neočkovaná ostáva aj väčšina Stred. Východu a Sev.
Afriky.
Poliovírusy – jestvujú tri osobitné sérotypy Picornaviruses. Ako všetky enterovírusy sa prenášajú
fekálno-orálnou cestou. Prim. postihuje lymfatické tkanivo súvisiace s orofaryngom a črevom (angl.
gut-associated lymphoid tissue, GALT). Produkcia vírusov v týchto miestach má za následok
prechodnú virémiu a preniknutie vírusov do CNS. Tento dvojitý tropizmus vírusov voči dvom typom
buniek odráţa distribúciu poliovírusových receptorov al. CD155 na lymfoidných, resp. epitelových
bunkách čreva a neurónov CNS. Replikácia vírusuv v CSN prebieha v sivej hmote, najmä v
motorických neurónoch predných rohov miechy a v moz-govom kmenii. Osobitné plaky utvorené v
sivej hmote sú následkom lytickej replikácie vírusu a pp. zápalu vyvolaného nadmernou imunitnou
odpoveďou.
Nákaza býva v 99 % prípadov asymptomatická, v ~ 1 % prípadov infekcie s najvirulentnejšími
kmeňmi sa prejaví obrnami. Exitus nastáva obyčajne následkom zlyhania dýchania vyvolaného
obrnou medzirebrových svalov a bránice.
Očkovanie proti poliomyelitíde – proti poliovírusom je k dispozícii účinná polyvalentná vakcína.
Rizikové skupiny sú deti > 2 1/2-r. a dospelí odchádzajúci do štátov s výskytom poliomyelitídy.
Vakcína je stabilizovaná suspenzia ţivých oslabených vírusov poliomyelitídy (kmene Sabin) typu 1,
2 a 3 získaných pomnoţením týchto vírusov na tkanivovej kultúre z opičích obličiek. Je stabilizovaná
chloridom horečnatým. Kaţdá dávka vakcíny obsahuje 106 TCID50 poliovírusu Sabin T, I Lsc, 2 ab,
105,0 TCID50 poliovírusu Sabin T. II P 712 Ch, 2 ab a 105,5 TCID50 poliovírusu Sabin T. III Leon
12a, 1 b a max, 0,1 mg síranu neomycínu B.
Očkovanie sa vykonáva v termíne vyhlásenom hlavným hygienikom SR (obyčajne v apríli a máji),
keď je najmenšia pravdepodobnosť inaparentnej infkecie inými enterovírusmi, kt. by mohli
interferovať s pomnoţením vakcínových kmeňov v GIT). Podáva sa perorálne najprv typ 1 a 2,
neskôr typ 3. Vakcínové kmene sa vylučujú a prenášajú na osoby, kt. ţijú v úzkom kontakte s
očkovanými deťmi. Šíria sa ďalej v populácii aj niekoľko mes. po očkovacej akcii. To má za následok
spomienkový efekt u skôr očkovaných a solídnu imunitu populácie. Ak dieťa nemôţe byť očkované
zo zdravotných dôvodov v tomto termíne, očkuje sa v ďalšom termíne. Jednotlivé dávky vakcíny

nemusia nadväzovať na seba, ale je nevyhnutné, aby do 13. aţ 14. r. dostalo celkove 5 dávok tejto
očkovacej látky. Napr. v 1. termíne nemôţe byť dieťa očkované pre chorobu, v 2. termíne dostane 1.
dávku vakcíny, o rok vakcínu v obidvoch termínoch a v nasledujúcom roku chýbajúcu 4. dávku.
®

®

Prípravky – Imovax Polio inj. Pasteur Merieux, Oral Poliomyelitis Vaccine inj. Pasteur Merieux,
®
Polio ,,Sabin“ Oral Vaccine sol. SmithKline Beecham. Súčasne s vakcínou moţno podávať vakcíny
®
®
®
®
Alditepera Sevac , Alditeana Sevac , Alteana Sevac , výnimočne Trivivac Sevac al. ďalšie, napr.
proti ţltej zimnici.
poliomyelitis, itidis, f. – [polio- + g. myelon miecha + -itis zápal] →poliomyelitída.
Poliomyelitis anterior acuta – predná akút. poliomyelitída, m. Heine-Medini, infekčná choroba sivej
hmoty miechy vírusového pôvodu.
Poliomyelitis anterior chronica – predná chron. poliomyelitída, m. Aran-Duchenni, degeneratívna
choroba motoneurónov predných rohov miechy s následnou progresívnou atrofiou svalstva, najmä
horných končatín.
Poliomyelitis posterior – degeneraítívne zmeny v oblasti zadných rohov miechy (niekedy pri
pásovom opare).
poliosis, is, f. – [g. polios sivý + -osis stav] polióza, sivé vlasy; canities.
®

Poliseptil – antibaktériový sulfónamid; →sulfatiazol.
®

Polistin T-Caps (Trommsdorff) – antihistaminikum; →karbinoxamín.
®

Poliuron (Lepetit) – diuretikum, antihypertenzívum; →bendroflumetiazid.
®

Polival (Andromaco) – anthelmintikum, fungicídum; →tiabendazol.
Poliovírus – RNA-vírusy z rodu enterovírusov, čeľade Picornaviridae, pôvodcovia poliomyelitídy.
Vyskytuje sa v 3 typoch: typ 1 je najčastejší, vyvoláva paralytické formy ochorenia, kt. má obyčajne
epidemický charakter, typ 2 skôr premoruje obyvateľstvo a zriedkavý typ 3, kt. vyvoláva paralytické
ochorenia, často ťaţké. Pre vyhranený neurotropizmus a veľké rozšírenie v populácii sa pokladajú
za najnebezpečnejšie patogény rodu Enterovirus. V po-pulácii, kt. nie je chránená očkovaním, sa
rozvíja paralytická forma poliomyelitídy ~ v 1 % infikovaných osôb. V zlých hygienických
podmienkach, najmä v oblastiach s horúcou klímou, sa infekcia vyskytuje endemicky. Do veku 5 r. je
premorených 90 % detí. Väčšina z nich príde do styku a infekciu uţ v dojčenskom období, a pasívne
prenesené materské protilátky ich chránia pred rozvojom paralytickej formy choroby. Aj u väčších
detí sa paralytická forma zriedkavejšia ako u jedincov > 15-r.
U nás sa v 20. stor. endemický výskyt choroby zmenil na epidemický. Prispela k tomu najmä vyššia
hygienická úroveň a starostlivosť o deti. Epidémie vznikali periodicky s nárastom vnímavej
populácie. Táto situácia sa dramaticky zmenila po zavedení očkovania r. 1958. Od r. 1960 sa
pouţíva atenuovaná očkovacia látka. Systematickým očkovaním detí sa vylúčila cirkulácia
virulentných kmeňov z našej populácie a výskyt poliomyelitídy sa prakticky zlikvidoval.
politika – [g. politiké správa] činnosť jednotlivcov, skupín, organizácií, strán a hnutí, parlamentov a
vlád, kt. je zameraná na presadeniu určitých cieľov v štáte a verejnom ţivote. P. má tri významy: 1.
,,boj o moc“ (Thrasumach, T. Hobbes, W. Ch. Mills, I. L.Horowitz, R. G. Dahrendorf a R. Aron); v
intenciách ,,kratocentrickej“ tradície sa v spoločnosti a často aj v morálno-ľudských otázkach
priznáva primát moci; treba však odlíšiť politickú moc od ostatných foriem moci; moc navyše nie je
sama osebe cieľom, má aj svoje inštrumentálne a cieľové apsekty, plní určité funkcie, kt. treba
vymedziť; 2. spôsob fungovania štátu, prístup k štátnym inštitúciámn a ich vyuţívanie; 3. p. súčasť
regulatívneho systému celospoločenských procesov; zmyslom p. je regulovať operatívne,
bezprostredne a konkrétne.

Sociálna politika – je väčšinou inštitucionálne zakotvené zámerné úsilie vyjadrené špeciálnymi
programovými cieľmi, aktivitami a prostriedkami, kt. smerujú k ochrane, reprodukcii a roz-voju
sociálneho systému al. jeho častí, skupín a jednotlivcov.
Obsah pojmu s. p. je historicky podmienený a závisí od typu kultúry, spoločnosti, politických a
ekonomických pomerov, etických noriem a ideológie. Kaţdá spoločnosť si utvára nástroje a metódy,
kt. rieši sociálne katastrofy, mierni napätia a zabezpečuje reprodukciu obyvateľstva. Od polovice 19.
stor. sa s. p. týkala najmä činnosti v prospech utláčaných vrstiev obyvateľstva. Anglosaské poňatie
s. p. má korene v stredovekej cirkevnej a mestskej filantropii a kresťanskom altruizme. Modernú
podobu sociálnej solidarity a boja proti spoločenským nedostatkom a zlám dostala s. p. aţ v 20.
stor. v Anglicku v Beveridgeovej koncepcii boja proti núdzi, chorobe, nevzdelanosti, kriminalite ap.
(1944). Franc. autori na zač. 20. stor. formulovali s. p. ako snahu zdokonaliť spôsob ţivota v
spoločnosti, ako jeden z aspektov p. vôbec.
V súčasnej spoločnosti má s. p. poskytovať sociálne istoty, umoţniť im primeraný ţivotný spôsob a
realizáciu všetkých ústavou zaručených občianskych práv. S. p. uskutočňujú občianske zdruţenia,
záujmové spoločnosti, odborové a politické organizácie, hospodárske organizácie aţ po
inštitucionalizované občianske organizácie, t. j. štát a jeho regionálne orgány.
V ľudovodemokratickej spoločnosti bol monopolným realizátorom s. p. totalitný štát a jeho
regionálne orgány – národné výbory. V spoločnosti s trhovou ekonomikou nie sú občania objektmi
štátneho monopolu, ale sú subjektmi participujúcimi na rozhodovaní a riešení vlastných sociálnych
problémov. S. p. realizujú aj súkromné a náboţenské organizácie.
Štátna s. p. zahrňuje: 1. systém sociálneho zabezpečenia pre všetkých obyvateľov, zdravotníctva a
nemocenského poistenia, ako aj populačnú a rodinnú p.; 2. ochranu ţivota a zdravia občanov
trestným a pracovným zákonodarstvom, správnymi predpismi trestnej, zdrav., hygienicko-epidemiol.
bezpečnostnej ap. povahy; 3. starostlivosť o vzdelanie, kvalifikáciu a kultiváciu osobnostných
vlastnostím občanov školskou, kultúrnou a telovýchovnou p., ako aj systémom poradenstva a
rozvojom ţivotných podmienok (ekologická, bytová p., p. občianskej vybavenosti ap.) a podmienok
na trávenie voľného času (predpisy o pracovnom čase a dovolenke ap.).
Svoje programové ciele v oblasti s. p. štát realizuje: 1. poskytovaním peňaţných a vecných dávok,
platieb ap.; 2. sluţbami a nariadeniami na ich vykonávanie; 3. príkazmi ospravedlniť absenciu v
práci, susedskými právami spojenými s doţivotným uţívaním ap.; 4. zákazmi a obmedzeniami,
napr. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany vôd, pôdy, ovzdušia ap.
S. p. štát vykonáva sám svojimi centrálnymi inštitúciami (napr. úrady dôchodkového zabezpečenia,
ministerstvo školstva, zdrav., kultúry) al. regionálnymi orgánmi a inštitúciami (obecné úrady) al.
ukladaním úloh a povinností (napr. v zákonníku práce ap.)
Pomocou s. p. štát plné svoje zákl. sociálno-politické funkcie: a) terapeutickú (zabezpečuje nápravu
sociálnych havárií a katastrof, kt. riešenie pretástlo moţnosti jednotlivcov; b) kompenzačnú
(nahradzuje vzniknuté škody al. poskytuje náhradné riešenie tam, kde príčiny nie sú zatiaľ riešiteľné
al. riešené); c) profylaktickú (predchádzaním vzniku príčin sociálnych udalostí); d) homeostatickú
(miernením sociálneho napätia a nervovnováhy); e) humanizačnú (úpravami podmienok a
prostredia práce a ţivota ľudí); f) homogenizačnú (odstraňovaním neodôvodnených sociálnych
rozdielov medzi ľuďmi). Tým sa štát snaţí poskuytnúť všetkým občanom rovnaké príleţitosti ţiť a
rozvíjať sa v spoločmnosti, realizovať koncepciu sociálnej spravodlivosti. Náklady na štátnu s. p. sa
hradia z prostriedkov získaných odvodmi a daňami cez štátny rozpočet, z príspevkov sociálneho
poistenia al. platieb uţívateľov sluţby.
Občianske organizácie svoju s.p. dopĺňajú štátnu s. p. o činnosti a prostriedkky poskytované nad jej
rámec, a to buď vlastným členom (napr. zväz invalidov, dôchodcov, odborárov, záujmových

organizácií ap.), al. ako filantropická pomoc všetkým potrebným (napr. organizácia Červeného kríţa,
cirkevné organizácie, súkromné a nadačné dobročinné iniciatívy ap.).
Populačná politika – inštitucionalne zakotvené usmerňovanie vývoja obyvateľstva s konkrétnymi
opatreniami a ich realizáciou v oblasti ekonomickej, sociálnej, právne, administratívnej, zdrav., a to
formou materiálnou, peňaţitou, psychol., výchovnou ap. Populačné opatrenia môţu mať charakter:
1. všeobecne záväzného a právne al. inak garantovaného predpisu, zákona, kt. sa stáva
všeobecnou normou správania, príp. základom poskytovania materiálnych i nemateriálnych podpôr,
výkonu určitých sluţieb ap.; 2. zámerného ekonomického, výchovného, propagačného a i. impulzu,
napr. zmeny výrobnej al. cenovej p., štátnej dotácie určitého druhu tovaru (detské oblečenie ap.),
preferencie rozvoja niekt. sluţieb (v oblasti starostlivosti o matku a dieťa, starých ľudí, zdrav. vôbec,
poradenstva atď.), nové zameranie zdrav. výcho-vy, propagácie, bytovej p. ap.
V širšom zmysle ide o opatrenia, kt. ovplyvňujú ţivotnú úroveň, pracovné podmienky, najmä ţien,
ţivotného prostredia, sluţieb, najmä zdrav. atď.). V tomto zmysle sa p. p. prekrýva so sociálnou p. V
uţšom zmysle ide o opatrenia s cieľom ovplyvniť demografickú reprodukciu. Demografická p. je
zameraná na pôrodnosť a úmrtnosť a na súvisiace aspekty, sobášnosť, rozvodovosť a chorobnosť.
Najuţšie poňatie p.p. sa prekrýva s natalitnou p., koncentruje sa len na reguláciu pôrodnosti.
Zdravotnícka politika – zahrňuje zásady a reguláciu zdrav. sústavy. Je súčasťou sociálnej p.
Tradične sa zdrav. starostlivosť sústreďovala na th. v nemocniciach. V súčasnosti sa zvyšuje
tendencia presúvať ťaţisko zdrav. sluţieb do oblasti ochrany a podpory zdravia, prevencie chorôb a
ambulantnej prim. starostlivosti; →zdravotníctvo.
politológia – [politika + g. logos náuka] veda, kt. sa zaoberá systematickým štúdiom politiky, resp.
politického ţivota. V širšom zmysle je p. syn. politickej vedy a zahrňuje i hraničné odbory, kt.
vznikajú prekrytím s históriou, právom, sociológiou, antropológiou, psychológiou, ekonomikou a
filozofiou a historicky je s nimi vývoj politiky spojený. Existencia p. sa datuje od konca 19. stor., kedy
sa utvorila, a to najprv v USA.
V staroveku išlo o to, ako vybudovať ideálny politický systém na základe spravodlivosti. Základy p.
poloţil Platón (Ústava a Zákony) a jeho ţiak Aristoteles (autor Politiky) nazval p. ,,majstrovskou
vedou“, pánom vied, Platón vychádzal z abstraktnej špekulácie, jeho metóda bola deduktívna, kým
Aristeteles vychádzal z empirického štúdia a pouţíval induktívnu metódu.
Stredoveké kresťanstvo prijalo v podstate aristotelovskú tradíciu a vsadilo politiku do svojho
náboţenského rámca. Okrem spravodlivosti vyzdvihlo právo a povinnosti jednotlivca v štáte a vôči
štátu a nadradilo zákon nad všetky ostatné politické javy. Jeho ideálny eticko-náboţenský poriadok
podrobil kritike renesanční myslitelia N. Machiavelli a T. Hobbes, kt. namiesto spravodlivosti a
zákona pokladali za hlavný zmysel politického ţivota zápas o moc. Reakciou na tieto názory sa
prejavila v angl. konštitucionalizme a liberalizme neskorého 17. stor., kt. predstaviteľom bol J.
Locke. Jeho myšlienky rozpracoval Ch. L. Montesquieu a nadviazali na ne generácie franc. filozofov
pred Francúzskou revolúciou a v Nemecku I. Kant. V podstate išlo o práva človeka a občana voči
absolutistickému štátu a o ich ochranu ústavou a celým štátnym zriadením. Najvýrečnejším plodom
tohto myslenia a ním inšpirovaného politického zápasu bola amer. ústava. V 9. stor. sa p. dostala
pod vplyv nacionalizmu a socializmu, najmä K. Marxa a F. Engelsa. V p. 20. stor. sa podobne ako v
iných spoločenských vedách premieta spor o to, či sa môţe oslobodiť od hodnotiaceho prístupu.
Moderná p. sa usiluje o to, aby jej poznatky mali empirický podklad aby bola zaloţená na prísnej
analýze a aby boli pokiaľ moţno kvantifikované.
Okrem teoretickej p. jestvuje p. aplikovaná, v zjednodušenej forme ako občianska výchova (predmet
výučby na školách). P. v uţšom zmysle je ťaţko oddeliteľná od sociológie politiky a politickej
antropológie.

Moderná p. kládla dôraz na štúdium ústavného práva a štátnych inštitúcií, od zač. 20 stor. sa začala
venovať pozornosť politickým organizáciám a skupinám a ich roli v politickom ţivote. Jednotlivca
ako zákl. empirickú jednotku politického správania študovali →behavioristi, o no-vý prístup a
poznatky ju obohatilo štúdium systémov odvodené zo sociológie a kybernetiky, teórie rozhodovania,
ekonomické teorémy, mat. modely, teória hier a štatistické procedúry.
Súčasná p. je značne diferencovaná a špecializovaná. Základom je politická filozofia a jej dejiny, kt.
od staroveku kládli otázky platné dosiaľ. Pozitivistická p. si kladie za úlohu vysvetliť politické
fenomény, podrobiť ich vedeckému štúdiu. Hlavnými predmetmi p. sú: domáci politický systém,
ústava, vnútorné usporadania štátu, orgány štátnej moci, verejná správa, organizácia a funkcia
politických síl, volebný systém, verejná mienka, politická kultúra a štátna politika.. Porovnávacia p.
vyuţíva pri štúdiu politických javov porovnávaciu metódu. Významné miesto má štúdium verejnej
správy, pozornosť sa sústreďuje na byrokraciu, rozpočet, fiškálnu zodpovednosť a najmä na spôsob
celkového riadenia verejných vecí. Medzinárodná politika sa do p. dostala prostredníctvom
medzinárodného práva a histórie diplomacie. Predstavuje samostatný odbor s vlastnými
pododbormi. Zaoberá sa zahraničnou politikou jednotlivých štátov, medzinárodným právom,
medzinárodnými organizáciami, medzištátnou integráciou a globalizáciou, otázkami národnej
bezpečnosti a vojenskej stratégie, fenoménmi mieru a vojny.
Politzerova metóda – [Politzer, Adam, 1835 – 1920, viedenský otológ] →metóda.
®

Polixima (Cristalfarma) – cefalosporínové antibiotikum; →cefuroxím.
pollak/i/s- – prvá časť zloţených slov z g. pollakis často.
pollakicoprosis, is, f. – [pollaki- + g. kopros výkal + -osis stav] polakikopróza, časté nútenie na
stolicu, časté vyprázdňovanie.
pollakidipsia, ae, f. – [pollaki- + g. dispa smäd + -ia stav] polakidipsia, chorobné časté pitie, chorobný
smäd.
®

Pollakisu (Kodama) – anticholínergikum; pouţíva sa v th. neurogénneho mechúra; oxybutinínchlorid.
pollakisuria, a, e, f. – [pollakis- + g. úron moč] →polakizúria.
pollex, icis, m. – [l.] palec (ruky).
Pollex flexus – syn. p. rigidus, flexný, trvale ohnutý palec. Môţe byť následkom zúţenia pars
annularis vaginae fibrosae al. zhrubnutia flexorových šliach nad základným prstovým kĺbom u dojčiat
al. malých detí. Dá sa prekonať pasívnou extenziou.
Pollex valgus – trvale vbočený palec.
Pollex varus – palec trvale vybočený na vonkajšiu stranu.
pollinosis, is, f. – [g. pollen jemná múka, prach z kvetov + -osis stav] →polinóza.
pollucit – minerál, kt. obsahuje cézium.
pollutio, onis, f. – [l. polluere pošvrniť] polúcia, samovoľný výron semena v spánku.
Pollutio feminae – sekrécia Bartholiniho ţliaz v neskorej fáze pohlavneho dráţdenia, nie je identická s tzv. ţenskou ejakuláciou pri orgazme.
®

Polmiror (Poli) – antibiotikum; nifuraldezón.
poľná horúčka – horúčková choroba vyvolaná mikróbom Leptospira gripposa, kt. zdrojom nákazy je
hraboš poľný. Vyskytuje sa najčastejšie v obdobi ţatvy (august–október).

polocytus, i, m. – [l. polus pól + g. kytos bunka] polocyt, pólová bunka, vzniká pri zrení vajíčka,
zostáva krátko spolu s vajíčkom a potom zaniká.
poloha – 1. p. plodu (→pôrod); 2. poloha pacienta, napr. na posteli al. pri určitých dg. a th. postupoch
(→polohovanie).
Aktívna poloha – p., kt. si človek sám volí a mení podľa vlastnej vôle.
Poloha a la vache – p. na lakťoch a kolenách.
Albertova poloha – pololeţiaca poloha pacienta pri rtg snímkovaní panvy.
Anatomická poloha – p. ľudského tela vo vzpriamenom stoji, so supinovanými dlaňami a hornými
končatinami zveseným po stranách tela; pouţíva sa ako referenčná p. pri opise miesta al. smeru
rôznych štruktúr al. častí uvedených v oficiálnej anat. nomenklatúre.
Bonnerova poloha – flexia, abdukcia a vonkajšia rotácia stehna pri koxitíde.
Bozemanova poloha – poloha, pri kt. je pacient pripútaný do polohy na lakťoch a kolenách.
Bricknerova poloha – poloha, kt. sa pouţíva v th. poškodenia pleca: ruka pacienta sa fixuje k hlave
postele, rameno podloţí poduškou a hlava postele vyvýši; tým sa vykonáva trakcia s abduk-ciou a
vonkajšou rotáciou ramenného kĺbu.
Caldwellova poloha – rtg p., pri kt. sa čelo a nos uloţí pri zhotovovaní Cadlwellovej projekcie na rtg
platňu. Ide o posteroanteriórnu projekciu hlavy, pri kt. sa znázorňuje frontálny a anteriórny
etmoidálny sínus; centrálny lúč smeruje zozadu pod miernym zhora nadol smerujúcim uhlom.
Casselberryho poloha – p. na bruchu pouţívaná po intubácii, aby mohol pacient hltať bez nebezpečia vniknutia tekutiny do trubice.
Centrická poloha – pokojová p. sánky, ovplynená len svalovým tonusom, pri kt. pacient stojí al.
sedí s otvorenými ústami; pri zatvorení úst sa zuby dostávajú do centrickej oklúzie.
Dekubitálna poloha – p. pacienta leţiaceho na vodorovnej podloţke, označuje sa podľa časti tela
spočívajúcej na podloţke ako dorzálny dekubitus (p. naznak), ľavý laterálny dekubitus (p. na ľavom
boku), pravý laterálny dekubitus (na pravom boku) a ventrálny dekubitus (na bruchu).
Depageho poloha – p. na bruchu s vyvýšenou panvou, takţe tvorí vrchol písmena V, kým trup
a dolné končatiny tvoria ramená písmena V.
Dorzosakrálna poloha – litotomická p.
Duncanova poloha – p. placenty, pri kt. dolné časti placenty odchádzajú ako prvé; →Duncanov
spôsob odlúčenia placenty.
Edebohlova poloha – syn. Simonova p., dorzálna p. s vydvihnutými kolenami a stehnami,
zohnutými a pritlačenými k bruchu, vyvýšenou panvou a abdukovanými stehnami.
Elliotova poloha – p. pacienta na operačnom stole s dolnou časťou hrudníka vyvýšenou podloţkou
pod dolným rebrovým oblúkom; pouţíva sa pri operáciách ţlčníka.
Fowlerova poloha – p. s zvýšenou hlavou pacientovej postele o 50 cm nad úroveň a vyvýšenými
kolenami.
Frontoanteriórna poloha – p. plodu hlavičkou, pri kt. čelo smeruje k pravému al. ľavému prednému
kvadrantu matkinej panvy.
Frontoposteriórna poloha – p. plodu hlavičkou, pri kt. čelo smeruje k pravému al. ľavému
zadnému kvadrantu matkinej panvy.

Frontotransverálna poloha – p. plodu hlavičkou, pri kt. čelo smeruje k pravej al. ľavej fossa iliaca
matkinej panvy.
Fuchsova poloha – rtg p. so šikmým pohľadom na jarmový oblúk a superponované štruktúry.
Fyziologická poloha – pokojová p.
Genufaciálna poloha – p. na kolenách a tvári.
Genukubitálna poloha – p. na kolenách a lakťoch.
Genupektorálna poloha – p. na kolenách a prsiach.
Gerhardtova poloha – zmena poklepu nad pľúcnou dutinou podľa p. tela.
Gynekologická poloha – poloha naznak so zohnutými a navonok rotovanými dolnými končatinami; pouţíva sa pri vagínovom vyšetrení, aplikácii pôrodníckych klieští ap.
Horizontálna poloha – vodorovná p.
Jonesova poloha – prudká flexia predlaktia pri ošetrení zlomeniny vnútorného kondylu ramennej
kosti.
Poloha na kolenách a prsiach – genupektorálna p.
Poloha na kolenách a lakťoch – genukubitálna p.
Kraskeho poloha – p. naznak so zvýšením sedacej časti tela.
Litotomická poloha – syn. dorzosakrálna p., p. naznak s flexiou v bedrových a kolenových kĺboch,
abdukciou a vonkajšou rotáciou stehien.
Mayerova poloha – rtg p., kt. poskytuje superoinferiórny pohľad na temporomandibulárny kĺb,
vonkajší zvukovod, hlávkový výbeţok a processus petrosus. Pouţíva sa pri znázorňovaní zlomenín
a malformácií temporomandibulárneho kĺbu, ako aj kostnej atrézie vonkajšieho zvukovodu.
Mentoanteriórna poloha – p. plodu pri p. hlavičkou, pri kt. bradička smeruje k pravému al. ľavému
prednému kvadrantu matkinej panvy.
Mentoposteriórna poloha – p. plodu hlavičkou, pri kt. bradička smeruje k pravému al. ľavému
zadnému kvadrantu matkinej panvy.
Mentotransverálna poloha – p. plodu hlavičkou, pri kt. čelo smeruje k pravej al. ľavej fossa iliaca
matkinej panvy.
Nobleho poloha – p. pacienta v predklone, podopierajúceho hornú časť trupu rukami; pouţíva sa
pri vyšetrovaní obličiek.
Okcipitoanteriórna poloha – p. plodu hlavičkou, pri kt. okciput smeruje k pravému al. ľavému
prednému kvadrantu matkinej panvy.
Okcipitoposteriórna poloha – p. plodu hlavičkou, pri kt. čelo smeruje k pravému al. ľavému zadnému kvadrantu matkinej panvy.
Okcipitotransverzálna poloha – p. plodu hlavičkou, pri kt. čelo smeruje k pravej al. ľavej fossa iliaca matkinej panvy.
Okluzálna poloha – funkčná p. sánky, pri kt. nastáva kontakt medzi niekt. al. všetkými hornými
a dolnými zubami pri zavretí úst.
Opistotonická poloha – opistotonus.

Ortopnoická poloha – sediaca p., pri kt. sa pacient opiera v predklone rukami o odloţku a nohy má
spustené.
Pasívna poloha – p., kt. si pacient nevolí sám, vynucuje si ju choroba. Vyskytuje sa v bezvedomí,
pri chorobách CNS a výraznejšej slabosti.
Pokojová poloha – fyziol. pokojová p.,
Protišoková poloha – p. na chrbte s vyvýšenými končatinami; por. Trendelenburgova p.
Robsonova poloha – poloha naznak s 11. a 12. rebrom podloţeným vrecom s pieskom; pouţíva sa
pri operácii ţlčových ciest.
Roseho poloha – p., kt. zabraňuje aspirácii al. prehltnutiu krvi, napr. z poranenej pery: pacient leţí
na chrbte a hlavu má zvesenú za koncom stola v úplnej extenzii, takţe krv môţe odtekať ponad
okraje vyvrátených rezákov..
Sakroanteriórna poloha – p. plodu panvovým koncom, pri kt. sedacia časť k pravému al. ľavému
prednému kvadrantu matkinej panvy.
Sakroposteriórna poloha – p. plodu panvovým koncom, pri kt. sedacia časť smeruje k pravému al.
ľavému zadnému kvadrantu matkinej panvy.
Sakrotransverálna poloha – p. plodu panvovým koncom, pri kt. sedacia časť smeruje k pravej al.
ľavej fossa iliaca matkinej panvy.
Skapuloanteriórna poloha – priečna p. plodu, pri kt. hlavička je napravo al. naľavo od matkinej
panvy a chrbát vpredu.
Skapuloposteriórna poloha – priečna p. plodu, pri kt. hlavička je napravo al. naľavo od matkinej
panvy a chrbát vzadu.
Skorbutická poloha – pseudoparalytická p. charakteristická pre pokročilý skorbut, pri kt. dieťa leţí
bezvládne so zohnutými kolenami a zohnutými a navonok rotovanými bedrovými kĺbmi.
Semiaxiálna poloha – poloaxiálna p., Titteringtonova p., rtg p. hlavy pri semiaxiálnej projekcii, pri
kt. centrálny lúč vstupuje pod uhlom.
Semi-Fowlerova poloha – p. podobná Fowlerovej, ale s menej vyvýšnou hlavou.
Simonova poloha – Edebohlova p.
Simsova poloha – p. na ľavom boku so zohnutým kolenom a stehnom a ľavou hornou končatinou
uloţenou pozdĺţ chrbta; pouţíva sa pri vagínovom vyšetrení.
Stabilizovaná poloha so záklonom hlavy – p. na ľavom boku, pričom ľavá horná končatina je
vystretá za chrbtom, pravá je podloţená pod čelo tak, aby boli ústa a nos voľné, takţe pacient môţe
dýchať a nehrozí nebezpečenstvo aspirácie. Poloha má byť viac bočná ako tvárou a hrudníkom
nadol, s ústami v polohe umoţňujúcej odtok tekutín. Dolné končatiny sú v opač-nej p. – ľavá dolná
končatina (spodná) je pokrčená v ostrom uhle a pravá je vystretá a leţí na ľavej. Tým je telo
stabilné, pacient, hoci v bezvedomí, môţe dýchať, nezapadne mu jazyk a neaspiruje príp. vývratky
al. krv. Táto p. sa môţe byť podľa potreby aj na pravom boku. Pouţíva sa u ranených v bezvedomí,
príp. krvácajúcich z nosa a úst, resp. vracajúcich.
Postup: 1. kľaknúť k ľubovoľnej strane pacienta leţiaceho na chrbte; 2. k záchrancovi bliţšiu
vystretú hornú končatinu pacienta zasunúť pod sedaciu časť; 3. k záchrancovi bliţšiu dolnú
končatinu pokrčiť v kolene do pravého uhla; 4. chytiť za vzdialenejšie predlaktie pacienta a za
opasok (odev na boku) a potiahnuť smerom k záchrancovi); 5. chrbát ruky podloţiť pod líce
a upraviť záklon hlavy; 6. kontrolovať vedomie, dýchanie a pulz.

Treba pritom zabrániť tlaku na hrudník, kt. by ovplyvňoval dýchanie. Poloha nesmie brániť pri
rýchlom a ľahkom otočení pacienta naspäť na chrbát v prípade zastavenia dýchania aj s ohľadom
na moţné poranenie chrbtice. Poloha má umoţňovať priebeţnú kontrolu dýchania. S. p. nezabráni
však regurgitácii (pasívny dej, často neviditeľný) ani vracaniu (aktívny dej spojený s aktivitou
svalstva), zabráni však aspirácii vývratkov a zníţi riziko zapadnutia jazy-ka.
Submentovertexova poloha – rtg p. hlavy pouţívaná pri submentocvertexovej projekcii.
Titteringtonova poloha – semiaxiálna p.
Trendelenburgova poloha – p. naznak so zníţením trupu a hlavy o 30 – 40° a ohnutím postele pod
kolenami. Pouţíva sa pri th. šoku, kesonovej choroby, pri výplachoch ţalúdka v bezvedomí, rtg
vyšetrení ţalúdka pri aerofágii, operácii retrofaryngeálneho abscesu a i.
Poloha trojnožky – 1. p. v sede, kt. zaujíma pacient so slabosťou brušných svalov al.
meningizmom s podopieraním sa rukami za panvou; 2. p. v sede s podopieraním sa rukami pred
frotnálnou rovinou, kt. zaujíma pacient s respiračnou insuficienciou.
Valentineova poloha – p. naznak s flexiou v bedrovom kĺbe pomocou dvojito naklonenej roviny;
pouţíva sa pri irigácii uretry.
Vertikosubmentálna poloha – rtg p. hlavy pouţívaná pri vertikosubmentálnej projekcii.
Vodorovná poloha – horizontálna p., p. naznak s vystretými dolnými končatinami.
Vynútená poloha – p., kt. pri chorobe prináša úľavu, napr. pri srdcovej nedostatočnosti zaujíma
pacient →ortopnoickú p., pri perikarditíde s veľkým výpotkom pacient sedí predklonený, pri
pneumónii a pleuritíde leţí na postihnutej strane, pri akút. brušnej príhode je v predklone al. leţí s
končatinami pritiahnutými k bruchu, pri akút. meningitíde má hlavu zaklonenú dozadu, pričom dolné
končatiny sú skrčené a pritiahnuté k bruchu, pri tetane sú bolestivé kŕče a v záchjvatoch je lumbálna
lordóza, opistotonus.
Wagensttenova-Riceho poloha – rtg. p. vo vise dolu hlavou, kt. sa pouţíva napr. pri snímaní
novorodenca s atréziou konečníka.
Watersova poloha – p. hlavy pri Watersovej projekcii.
Watersova reverzná poloha – mentookcipitálna rtg p., kt. sa pouţíva pri znázorňovaní tvárových
kostí, keď pacienta nemoţno uloţiť na brucho; umoţňuje demonštráciu zlomenín očnice,
maxilárnych sínusov, jarmových kostí a jarmových oblúkov.
Žabia poloha – leţiaca p. dieťaťa so zohnutými a abdukovanými dolnými končatinami, kt. spočívajú
na posteli; podobá sa končatinám ţaby.
poloha plodu – vzťah pozdĺţnej osi plodu k pozdĺţnej ose gravidnej (pôrodných ciest); →pôrod.
polohocit – schopnosť určiť polohu jednotlivých segmentov končatiny, udať nastavenú polohu
končatiny al. prsta; p. je druh hĺbkovej →citlivosti.
polohovanie – zaujatie polohy pacienta priaznivej pre určité dg. a th. postupy al. zásahy. Patria sem
aj polohy, kt. majú th. význam (napr. poloha naznak so zníţením hlavy a zdvih-nutými dolnými
končatinami pri kolapse al. šoku (tzv. autotransfúzia) , so zvýšením hlavy pri úraze hlavy (s cieľom
zníţiť perfúziu mozgu) a dýchavici. Správne polohovanie je dôleţité aj u dlhodobo imobilizovaných
pacientov pri profylaxii dekubitov a svalových kontraktúr.

Obr. Polohovanie. 1 –
rovná poloha naznaku,
napr. pri

zlomeninách

stavcov al. panvy; 2 –
zvýšená poloha hlavy,
napr. pri úraze lebky; 3a
– rovná poloha naznak
sú zníţením hlavy, napr.
pri hypovolémii; 3b –
poloha
zvýšením

naznak

so

dolnej

časti

tela; 4 – zvýšenie hornej
časti tela, napr. pri kardiorespiračných chorobách; 5 – Fowlerova poloha, napr. pri úrazoch brucha al.
peritonitíde

polohrúbka – hrúbka vrstvy látky, kt. zniţujú hustotu prúdu častíc na polovicu pôvodnej hodnoty.
polochordáty →Hemichordata.
polokovy – prvký, kt. na základe svojich vlastností tvoria prechod medzi kovmi a nekovmi. Patrí sem
bór, germánium, arzén, antimón, selén, telúr a astát. Vyskytujú sa v kovovej i neko-vovej modifikácii,
sú krehkejšie ako kovy, ich elekt. vodivosť sa zvyšuje pri prechode z tuhé-ho do kvapalného stavu.
Pouţívajú sa často ako →polovodiče.
210

polónium – chem. prvok značky Po, Z = 84, rádioaktívny, najstálejší izotop
Po (t0,5 138,8 d), z
14
10
2
4
podskupiny selénu, elektrónová konfigurácia atómu [Xe] (4f) (5d) (6s) (6p) . Objavila ho Mária
Curieová-Sklodowská r. 1898 ako prvý rádioaktívny prvok a pomenovala ho na počesť svojej vlasti
(l. Polonia Poľsko). Existenciu a vlastnosti Po predvídal Mendelejev a nazval ho ekatelúr. V prírode
sa vyskytuje len ako produkt premeny rádia v smolinci. Chem. vlastnosťami sa podobá telúru a
bizmutu.
poloopice – Prosimiae. Menšie primáty s vlnitou srsťou a veľkými ušami. Majú dlhé končati-ny, na
prstoch nechty s výnimkou 2. prsta na zadnej nohe, kt. má pazúr. Dlhý chytavý chvost pri niekt.
druchoch zakrpatel. Majú veľké oči, sú nočné ţivočíchy. Ţijú na stromoch, zväčša na ostrove
Madagaskar, niekt. v tropickej Afrike a Ázii. Lemur vari (Lemur variegatus) ţije na Madagaskare, má
dlhý huňatý chvost a výraznú kresbu čierno-bielej farby. Okáľ (Tarsius tarsius) je malá p. s veľkými
očami, na prstochj zadných končatín má prísavné poháriky. Ţije na Sundskom súostroví.
polopriepustnosť – semipermeabilita.
–5

8

polovodiče – tuhé, príp. kvapalné látky, kt. merný odpor je ~ 10 aţ 10 W.m, t. j. väčší ako merný
odpor vodičov (kovov), a pri veľmi nízkych teplotách sa stávajú izolantami (majú väčší merný odpor
ako p.).
Medzi p. a izolantmi nie je teda ostrá hranica. Nositeľmi elekt. prúdu v p. sú elektróny, resp. diery
(miesta, kt. elektrón opustil pri uvoľnení z väzby). Kladný náboj získava diera z prebytku kladných
nábojov v jadre atómu, kt. bol pôvodne neutrálny. Koncentrácia elektrónov v p. na rozdiel od
kovov silne závisí od teploty. Ak pri vedení prúdu prevládajú elektróny (negat. náboje), ide o p. typu
N, ak diery (pozit. náboje), o p. typu P.
Valenčné elektróny v p. celkom zpĺňajú príslušné energetické pásmo. Naproti tomu v kovoch
existujú v čiastočne obsadené energetické pásma, elektróny sa v nich správajú pri kaţdej teplote
ako voľné a ich objemová hustota od teploty takmer nezávisí.

V p. je medzi zaplneným a nasledujúcim neobsadeným energetickým pásmom úzke zakázané
–19
pásmo. Ak je jeho šírka (aktivačná energia) < 3.10
J, vznikájú tepelnou generácou uţ aj pri
izbovej teplote voľné náboje, kt. umoţňujú elekt. vodivosť p. Zvyšovaním teploty získavajú elektróny
energiu, aby mohli prejsť zakázaným pásmom a dostať sa do vodivostného pásma, čím sa stáva p.
elekt. vodivým. Čím je teplota p. väčšia, tým je hustota nosičov vo vodivost-nom pásme väčšia, a
teda aj elekt. vodivosť p. je väčšia.
K navýznamnejším vlastnostiam polovodičov patria: 1. rôzne merné odpory, pričom merný odpor p.
s rastúcou teplotou prudko klesá (pri kovom sa naopak zväčšuje); teplotná závislosť odporu p. sa
vyuţíva v →termistoroch; 2. vysoký záporný teplotný súčiniteľ odporu; 3. styk p. s kovom, resp.
medzi dvoma p. má schopnosť usmerňovať elekt. prúd; 4. dve usmerňovacie styčné miesta majú
zosilňovací efekt; 5. fotoefekt, kt. sa uplatňuje pri meraní UV elektromag-netického ţiarenia; 6.
priama premena tepelnej energie na elekt. a i.
Polovodičová hrotová dióda s otvorom pre svetlo, na kt. je v nepriepustnom smere pripojené
vonkajšie napätie, sa nazýva fotodióda. Takýto fotoelektrický prvok prepúšťajú prúd iba jedným
smerom. Môţe pracovať v odporovom al. hradlovom reţime. V odporovom reţime je dióda zapojená
v záverovom smere. Veľkosť prechádzajúceho prúdu je priamo úmerná inten-zite osvetlenia. Pri
opačnom zapojení sa v dôsledku hradlového fotoefektu stáva zdrojom elekt. prúdu. V tomto reţime
pracujú selénové a niekt. kremíkové fotodiódy (hradlové foto-články).
Činnosť fotodiódy je zaloţená na uvoľňovaní menšinových nosičov náboja dopadajúcimi fotónmi v
oblasti PN prechodu. Menšinové nosiče náboja sa pohybujú vplyvom konštantného elekt. poľa
zosilneného pripojeným vonkajším napätím, prenikajú PN prechodom veľkou rýchlosťou a značne
zvyšujú prúd v nepriepustnom smere. Signál z fotodiódy sa ďalej spracúva osciloskopom al.
vhodným zosilňovačom.
Fotodiódy moţno vyhotoviť v miniatúrnymi rozmermi, usporiadanými tesne vedľa seba, čo umoţňuje
simultánne meranie spektra. Rozlišovacia schopnosť spektrometra s takouto diódovou maticou je
daná hustotou diód vo fokálnej ploche monochromátora. Fotodióda sa pouţíva ako detektor UV a
viditeľného ţiarenia, ako aj na generovanie impulzu (trigger), kt. riadi vlastné spracovanie signálu.
Klasickými p. sú germánium, kremík a selén, zo zlúč. oxid meďný, sírnik zinočnatý a olovnatý,
karbid kremíka, antimonid india a i., z nerastov galenit, z org. látok antracén a i.. K p. patria aj ferity.
P. sú základom modernej elektroniky a mikroelektroniky. Vyrábajú sa z nich diódy (→elektrónka),
→tranzistory, integrované obvody, →fotočlánky a i. elektronické prvky.
polovreckaté huby – Hemiascomycetidae. Primitívnejšia podtrieda vreckatých húb, do kt. patria
vreckaté huby s nahými vreckami bez plodníc a vreckotvorných fýf.
polovrstva absorbátora d½ – vrstva absorbátora, ktorá zoslabí intenzitu rádioaktívneho ţiarenia na
polovicu. Jednotka (m).
poloxalén – metyloxiránový polymér s oxiránom; oxyetylénový oxypropylénový polymér. Pouţíva sa
vo farm. ako surfaktant, vo veter. med. pri meteorizme.
HO(CH2CH2O)a[CH(CH3)CH2O]b(CH2CH2O)cH
priemerné hodnoty a = 12, b = 34, c = 12.
poloxalkol (obsol.) – poloxamér 188.
poloxaméry – metyloxiránové polyméry, skupina neiónových surfaktantov. Majú štruktúru
OH(CH2CH2O)n[CH(CH3)CH2OH]b(CH2CH2O)cH, kde b je min. 15 a (CH2CH2O)a+c kolíše od 20 do
90 hm. %. Mr kolíše od 1000 do > 16 000. Poly(oxopropylénový) úsek je hydrofóbny,

poly(oxyetylénový) úsek hydrofilný. Pouţívajú sa ako aditíva antistatické, demulzifikačné,
detergenčné, dispergujúce, gelifikačné látky, zmáčadlá. Sú to tekutiny, pasty al. drobivé látky.
P182LF – a = 7, b = 30, c = 7, priemerná Mr 2450.
Poloxamér 188 – a = 75, b = 30, c = 75, priemerná Mr 8350; pouţíva sa ako katartikum
®
®
(Exocorpol , Pluronic F68 ).
®

Poloxamér 331 – a = 7, b = 54, c = 7; priemerná Mr 3800 (Pluronic L62LF ).
polúcia – [pollutio] samovoľný výron semena. Vyskytuje sa najmä u dospievajúcich chlapcov a
mladých muţov v sexuálne motivovaných snoch. Obyčajne nie je patol.
poludník – meridián, 1. mat. p. rotačnej plochy, priesečnica plochy s rovinou, kt. prechádza osou
rotácie; 2. astron. miestny p., hlavná kruţnica na nebeskej sfére, kt. prechádza nebes-kými pólmi a
zénitom pozorovaného miesta; obzor pretína v juţnom a sev. bode; 3. zemepisný p. priesečnica
poloroviny preloţenej zemskou osou s povrchom zemegule; 4. oftal.
poludňovkovité – Mesembryanthemaceae. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, trvácich al. jedno- a
dvojročných bylín, zriedka krov al. polokrov. Majú charakteristickú xenomorfnú stavbu (chilofyly),
niekedy pripomínajú kamienky v štrku (napr. druhy rodu Lithops). Pravidelné obojpohlavné, ziredka
jednopohlavné kvety s okvetím sú päť- al. štvorpočetné. Plodom je tobolka al. bobuľa. Rastú v
trópoch a subtrópoch, zväčša na púšťach a suchých miestach, najmä v juţ. Afrike (11 rodov, 2500
druhov). Poludňovka trblietavá (Mesembryanthemum crystallinum) je jednoročná črepníková
rastlina. Štvorbôčik rozloţitý (Tetragonia expansa) miesta pestujú pre duţinaté listy (novozéland.
špenát).
poľudštenie – hominizácia; →človek.
polus, i, m. – [l.] pól.
Polus anterior (bulbi) – predná pól očnej gule.
Polus frontalis – predný pól čelového laloka mozgu.
Polus occipitalis – zadný pól záhlavného laloka mozgu.
Polus posterior – zadný pól očnej gule.
poly – tripolyfosfát sodný. Pouţíva sa na zmäkčenie vody (Ca a Mg sa sekvestruje z rozt. bez
vyzráţania); peptizačné činidlo, emulzifikátor a disperzné činidlo, konzervans. Mierne dráţdi koţu a
sliznice
poly- – prvá časť zloţených slov z g. polys mnohý.
polyadenitis, itidis, f. – [poly- + g. aden ţľaza + -itis zápal] polyadenitída, zápal mnohých ţliaz.
polyadenomatosis, is, f. – [poly- + g. aden ţľaza + -omatosis bujnenie] polyadenomatóza, vznik
viaxerých adenómov.
polyaesthesia, ae, f. – [poly- + g. aisthésis vnímanie + -ia stav] polyestézia, poruchy dotykového citu,
subjektívny vnem koţného podráţdenia na niekoľkých miestach.
polyaemia, ae, f. – [poly- + g. haima krv] polyémia, zmnoţenie cirkulujúcej krvi; op. oligaemia.
polyaesthesia, ae, f. – [poly- + g. aisthésis vnímanie] polyestézia, poruchy dotykovej citlivosti,
subjektívny vnem koţného podráţdenia na niekoľkých miestach.
polyamidy – lineárne polykondenzačné produkty s opakujúcimi sa skupinami –CO–NH– a –CH2–
[–NHCO(CH2)5-NHCO(CH2)5HNCO–]n, čím sú podobné bielkovinám..

polyandria, ae, f. – [poly- + g. anér-andros muţ + -ia stav] polyandria, mnohomuţstvo, spoluţitie ţeny
s viacerými muţmi.
polyangiitis, itidis, f. – [poly- + g. angeion cieva + -itis zápal] polyangitída, zápal mnohých ciev.
polyarteriitis, itidis, f. – [poly- + l. arteria tepna + -itis zápal] polyarteritída.
Polyarteriitis nodosa – [poly- + l. arteria tepna + -itis zápal + l. nodus uzol] syn. KussmaulovMeierov sy., Holzknechtov-Jacobsonov sy., arteriitis hyperergica, arteriitis nodosa, panarteritis
nodosa, polyarteriitis nodosa; systémová nekrotizujúca vaskulitída malých a stredných tepien
svalového typu. Ide o zápal aţ nekrózu malých a stredných artérií. Prvýkrát ju opísal r. 1866
Adolfom Kussmaul a Rudolf Meierom. Išlo o pitevné nálezy 27-r. krajčíra s fulminantným ochorením
charakterizovaným horúčkou, produktívntym kašľom, proteinúriou, bolesťami svalov, perifér-nou
neuritídou a bolesťami brucha, kt. sa skončilo fatálne asi o 1 mes. R. 1903 zaviedol Ferrari názov
polyarteriitis acuta nodosa, kt. zdôrazňuje mnohopočetné postihnutie ciev, ako aj ich transmurálne
postihnutie.
Etiológiu ochorenia nepoznáme. Ide o ukladanie imunokomplexov do stien tepien. Patogenéza sa
podobá alergickej angiitíde a granulomatóze (Churgov-Straussov sy.); tzv. prekrývajúci sa sy. (angl.
overlap syndrome) má morfol. prejavy obidvoch týchto chorobných jednotiek.
Na koţi sú erytémy, petechie, purpura, ţihľavka, jasnočervené uzly pripomínajúce nodózny erytém;
môţu exulcerovať a zmeniť sa na gangrenózne príškvary. Asi v 1/3 prípadov je prítomné postihnutie
srdca, aţ v 44 % prípadov je príčinou exitu zlyhanie srdca, kt. je dôsled-kom difúzneho poškodenia
myokardu vyvolaného koronaritídou (18 – 80 % pitevných nále-zov) al. sek. hypertenzie pri renálnej
arteritíde. U detí p. n. máva miernejší priebeh. V zriedka-vých fatálnych prípadoch (2 %) ide najmä o
nekrotizujúcu koronaritídu al. mnohopočetné aneuryzmu koronárnych artérií s ich následnou
trombózou al. ruptúrou.
Th. – osvedčuje sa kombinácia kortikoidov s cyklofosfamidom.
polyarteritída – [polyarteriitis] zápal početných tepien.
polyarthritis, itidis, f. – [poly- + g. arthron kĺb + -itis zápal] polyartritída, mnohopočentý zápal kĺbov.
polyarthrosis (is, f.) deformans – [poly- + g. arthron kĺb + -osis stav] polyratróza, deformujúca,
znetvorujúca choroba viacerých kĺbov.
polyarticularis, e – [poly- + l. articulus kĺb] polyartikulárny, týkajúci sa niekoľkých kĺbov.
®

Polybar (E-Z-EM) – rtg kontrastná látka; síran bárnatý.
®

polybenzarzol – polymér kys. (4-hydroxyfenyl)arzónovej s formaldehydom (Benzodol ).
polyblastos, i, m. – [poly- + g. blastos výhonok] polyblast, mononukleárna bunka s fagocytárnou
schopnosťou, častá v tkanive okolo zápalu.
polyblennia, ae, f. – [poly- + g. blenna hlien + -ia stav] polyblenia, nadmerná sekrécia hlienu.
®

Polybrene – antagonista heparínu; hexadimetrínbromid.
polybrómované bifenyly – PBB, zmesi so štruktúrou podobnou polychlórovaným bifenylom.
Pouţívajú sa ako hasiace látky. Kontaminácia prípravkom Firemaster BP-6 zapríčinila masový úhyn
,
,
,
dobytka v Michigane r. 1970 (jeho hlavnou zloţkou je 2,2 ,4,4 ,5,5 ,-hexabrómbifenyl). PBB sa
pokladajú za karcinogény.
polycaryocytus, i, m. – [poly- + g. karyon jadro + g. kytos bunka] polykaryocyt, viacjadrová obrovská
bunka kostnej drene; osteoklast.

®

Polycell – sodná soľ karboxymetylcelulózy, pouţíva sa vo farm. ako pomocná látka; zvyšuje
viskozitu, stabilizuje potraviny, chráni koloidy.
polycentricus, a, um – [poly- + l. centrum stred] polycentrický, viacstredový, mnohostredový.
®

Polycidal – antibaktériový sulfónamid; →sulfalén.
®

Policidine – antiseptikum, dezinficiens; →dechalíniumchlorid.
®

Polycillin (Bristol) – antibiotikum; →ampicilín.
®

Polycillin N (Bristol) – antibiotikum; →ampicilín.
polycoria, ae, f. – [poly- + g. koré zrenia + -ia stav] polukória, väčší počet zreníc na jednom oku.
polycrotia, ae, f. – [poly- + g. krotos bitie, tlieskanie] polykrócia, nadpočetné pulzové vlny.
®

Polycycline (Bristol) – antibiotikum; →tetracyklín.
polycyesis, is, f. – [poly- + g. kyésis ťarchavosť] polykyéza, viacpočetná gravidita.
polycystické ováriá – Steinov-Leventhalov sy.; →syndrómy.
polycysticus, a, um – [poly- + g. kystis dutina] polycystický, obsahujúci viac dutín.
polycystographia, ae, f. – [poly- + g. kystis dutina + g. grafien písať] polycystografia, cystografia v
rozličných štádiách plnenia (viaceré expozície), kt. umoţňuje dg. procesov infiltrujúcich stenu.
polycystosis, is, f. – [poly- + g. kystis dutina + -osis stav] →polycystóza.
Polycystosis pancreatis congenita – vrodená polycystóza pankreasu.
Polycystosis renis – polycystóza obličiek.
polycystóza – [polycystosis] mnohopočetný výskyt cýst v orgáne.
Polycystóza obličiek – prítomnosť mnohopočetných cýst v obličkách. Cysty v obličkách môţu byť
solitárne al. mnohopočetné.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Klasifikácia cystických ochorení obličiek (modifikovaná podľa Bernsteina-Gardnera)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kôrové solitárne cysty
Renálna multicystická dysoplázia
Kôrové mnohopočetné cysty
Dreňová hubiovitá oblička (sponge kidney)
Polycystické obličky dospelých
Extraparenchýmové cysty obličiek
Polycystóza u detí
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Kôrové solitárne cysty – sú obvykle jednostranné, môţu byť multilokulárne. Od polycystických
obličiek sa líšia histol. i klin. obrazom. Nie je jasné, či sú vrodené al. získané. Pri pólovej lokalizácii
môţu dislokovať al. komprimovať ureter a vyvolávať hydronefrózu. Klin. sa prejavujú len ak sú
objemnejšie, a to väčšinou intermitentnými neurčitými nefralgiami a ťaţkosťami zo strany GIT, kt.
imitujú urolitiázu al. cholelitiázu. Pri sek. infekcii sa zjavujú horúčky a silné bolesti v boku. Prítomná
býva mikroskopická hematúria al. makroskopická hematúria. K dg. prispieva ultrasonografia obličiek,
urografia (deformácia dutého systému), renálna arteriografia (informácie o cievnom zásobení pred
resekciou obličiek). Dfdg. treba odlíšiť adenokarcinóm obličky a echinokokovú cystu.
Th. kôrových cýst – nebýva väčšinou potrebná, operačná revízia a marsupializácia (odstránenie
povrchu cysty a hemostáza okrajov) sa nahradila perkutánnou punkciou, odsatím obsahu (na
cytológiu), renocystografiou a instiláciou absol. alkoholu al. inej sklerotizačnej látky. Do úvahy
prichádza resekcia pólu s cystou, príp. moderná retroperitoneoskopická marsupializácia
a elektrokoagulácia výstelky.

• Kôrové mnohopočetné cysty – sú zriedkavé, môţu dosiahnuť veľkosť aţ slepačieho vajca.
Príznaky, dg. a th. je podobná ako pri solitárnej cyste.
• Polycystóza dospelých – autozómovo dominantne dedičné ochorenie podmienené patol. alelami
v lokuse PKD1 (16p13.3) r. 1985; gén PKD2 podmieňujúci miernejšiu formu ochorenia je
lokalizovaný na chromozóme 4 (4q13-23). Odhaduje sa, ţe asi 10 % pacientov sa do dialyzačného
programu zaraďuje pre toto ochorenie. U nás ním trpí ~ 5000 pacientov. Klin. sa choroba
manifestuje v 40. – 50.r. ţivota, Od infantilnej formy sa líši tým, ţe progresia cýst je pomalšia.
Postihnutie je obyčajne obojstranné, aj keď nie rovnomerne. Prejavuje sa tuôými bolesťami
v bokoch, zväčšovaním brucha (malé nohavice, úzke sukne), častá je hematúria a hypertenzia.
S pribúdajúcou veľkosťou obličiek sa dostaví tlak na brušné orgány, ťahavé bolesti a ťaţkosti zo
strany GIT. Akút. komplikáciou býva uroinfekcia s obrazom pyelonefritídy aţ urospesy. Opakované
masívne hematúrie a uroinfekcia môţu byť indikáciou k obojstrannej urgentnej nefrektómii.
Komplikujúca nefrolitiáza sa prejavuje nefralgiami aţ renálnymi kolikami. Pri oprogresii vzniká
renálna nedostatočnosť, kt. progreduje do renálneho zlyhania s urémiou, čo je dôvodom k zaradeniu
do dialyzačno-transplantačného programu. Výnimočne je priebeh aţ do konca ţivota latentný.
Dg. sa stanovuje na základe rodinnej anamnézy, vyšetrením moču, ultrasionografiou a CT. Pri
sledovaní pacienta je dôleţité monitorovať TK, infekciu moču, renálne funkcie a scintigrafiu obličiek
(MAG3). Ultrasonograficky sa dá dg. uţ v 15. – 25. r., analýzou DNA sa však dá dg. stanoviť v
ktoromkoľvek období ontogenézy, teda aj prenatálne. Umoţňuje včasnou th. ovplyvniť priebeh
ochorenia a jeho komplikácie.
Th. – je konzervatívna (sledovanie funkcií obličiek, TK, KO, bakteriol. vyšetrenie moču). Časť
pacientov sklončí v chron. dialyzačnom programe. Komplikácie (nadmerná veľkosť obličky, infekcia
cýst s obrazom urosepsy, hypertenzia) môţu byť indikáciou k nefrektómii, to aj obojstrannej.
• Polycystóza detí – infantilný typ polycystickej obličiky sa dedí autozómovo recesívne. Cysty bývajú
veľké uţ úpri narodení a môţu byť pôrodnou prekáţkou. Postihnuté detu umierajú pod obrazom
zlyhania obličiek. Menej progresívne formy sa môţu prejaviť aţ v adolescencii.
Príznaky, dg. a th. je rovnaká ako pri p. dospelých. Th. moţnosti tu nejestvujú, prognóza je
infaustná.
• Renálna multicystická dysplázia – býva častejšia vľavo a u muţov. Prejavuje sa jednostranným
postihnutím, pretoţe obojstranné postighnutie nie je zlučiteľné so ţivotom. Obličku tvorí konglomerát
cýst rôznej veľkosti (podobnosť so strapcom hrozna), panvička chýba a močovod je atretický.
Oblička je afunkčná. Väčšinou ide o náhodný úkaz (pri ultrasonografii z iných príčin), klin. je priebeh
asymptomatický. Časom oblička spontánne atrofuje (nepravá aplázia obličky), th. nie je potrebná,
odporúča sa sledovanie. Riziko hypertenzie a nádoru je malé.
• Dreňová hubovitá oblička – angl. sponge kidney, je najčastejšia cystická anomália postihujúca
dreň (obličkové pyramídy). Manifestuje sa obvykle v 30. – 60. r. veku Etiológiu nepoznáme Oblička
nebýva makroskopicky zmenená. Ide o patol. dilatáciu zbieracích kanálikov v pyramíde. Asi v 1/3
prípadov sú cysty vyplnené konkrementami. Priebeh ochorenia býva dlho asymptomatický, ťaţkosti
sa zjavujú aţ pri komplikáciách (infekcia, litiáza). Častá je hyperkalciúria, kt. je pp. zodpovedná za
vznik močových konkrementov. Dg. sa stanovuje zobrazovacími metódami (ultrasonografia,
urografi, CT). Th. je symptomatická, výnimočne sa pri ohraničenom náleze vykonáva resekcia
obličky.
Polycystóza ovárií – sy. polycystických vaječníkov, →polycystické ováriá.
polycytémia – [polycythaemia] stav charakterizovaný zvýšením počtu erytrocytov v periférnej krvi.

Absolút. polycytémia – zvýšenie absol. počtu erytrocytov vyvolané trvalou hyperaktivitou
erytroidnej zloţky kostnej drene, následkom kompenzačnej fyziol. odpovede na tkanivovú hypoxiu
(p. secundaria) al. ako hlavný prejav p. vera.
Benígna polycytémia – stresová p.
Pravá polycytémia – syn. erytrémia, erytrocytémia, polycythaemia rubra s. vera, prim. p., Oslerova
choroba, Vaquezova choroba, Vaquezova-Oslerova choroba; myeloproliferatívny sy. neznámej
etiológie s abnormálnou proliferáciou všetkých erytropoetických radov, prevaţne červeného radu v
kostnej dreni. Spája sa so splenomegáliou, leukocytózou a trombocytémiou. Prítomná je aj
extramedulárna erytropoéza (pečeň, slezina). Choroba môţe vyústiť do myelofibrózy.
Nepravá polycytémia – 1. relat. p.; 2. stresová p.
Relatívna polycytémia – zvýšenie počtu erytrocytov v dôsledku pokles objemu cirkulujúcej plazmy
so zahustením erytrocytov (zvýšenie hematokritu), avšak bez zmien erytrocytovej masy; môţe ju
vyvolať strata telových tekutín al. zníţený prívod tekutín, príp. kombinácia obiudvoch faktorov.
Sekundárna polycytémia – absol. zvýšenie celkovej erytrocytovej masy iného pôvodu ako pri
polycythaemia vera, kt. môţe byť následkom fyziol. odpovede na tkanivovú hypoxiu. Môţe ísť
o kompen-záciu a adekvátnu odpoveď organizmu na celkovú tkanivovú hypoxiu, napr. pri pľúcnych
chorobách, alveolárnej hypoventilácii, chorobách srdca a prolongovanom pobyte vo veľkých
nadmorských výškach, príp.pri hemoglobinopatiách al. reakcii na niekt. lieky. Neadekvátna odpoveď
na celkovú hypoxiu môţe byť následkom nadmernej tvorby erytropoetínu pri obličkovej chorobe a z
extrarenálnych príčin.
Splenomegalická polycytémia – pravá polycytémia.
Stresová polycytémia – syn. benígna p., Gaisböckov sy., nepravá p., stresová erytrocytóza, chron.
relat. p., postihuje najmä belochov stredného veku, mierne obéznych muţov, vystavených hyperaktívnemu spôsobu ţivota, s anxiozitou, hypertenziou, bez charakteristických príznakov polycythaemia vera (bez leukocytózy, splenomegálie a trombocytózy).
Vrodená familiárna polycytémia – syn. familiárna (primárna) erytrocytóza – syn. benígna
familiárna polyglobúlia, polycythaemia congenitalis familiaris, polycythaemia rubra (vera,
idiopathica). Ide o zriedkavé ochorenie s autozómovo dominantnou al. recesívnou dedičnosťou,
príp. dedičnosťou viazanou na chromozóm X ochorenie charakterizované zvýšeným počtom erytrocytov (Erc) v periférnej krvi a normálnymi hodnotami erytropoetínu.
Dg. kritériá: 1. polyglobúlia, kt. sa vyskytuje uţ v ranom destve s normálnym počtom leukocytov a
trombocytov; 2. v strednom veku hypertenzia s následnými kardiovaskulárnymi komplikáciami,
krvácaním, tromboembóliami; 3. normálna hodnota erytropoetínu; 4. neprítomnosť splenomegálie.
Dfdg. – treba odlíšiť polyglobúliu s autonómnou produkciou erytropoetínu, sek. polyglobúlie.
Th. – spočíva v opakovaných venepunkciách, kt. limitujú súčasné straty ţeleza.
polycythaemia, ae, f. – [poly- + g. kytos bunka + g. haima krv] polycytémia.
Polycythaemia absoluta – absol. polycytémia.
Polycythaemia benigna – benígna polycytémia, stresová polycytémia.
Polycythaemia familiaris – familiárna polyctémia.
Polycythaemia idiopathica – idiopatická polycytémia.
Polycythaemia primaria – prim. polycytémia.
Polycythaemia relativa – relat. polycytémia.

Polycythaemia rubra – červená polycytémia, pravá polycytémia.
Polycythaemia secundaria – sek. polycytémia.
Polycythaemia splenomegalica – splenomegalická polycytémia.
Polycythaemia vera – prim. pravá polycytémia.
polydactylia, ae, f. – [poly- + g. daktylos prst + -ia stav] polydaktýlia, prítomnosť nadpočetných prstov
na rukách al. nohách.
polydatín – 3-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyfenyl)etyenyl]fenyl--D-glukopyranozid, C20H22O8, Mr 390,40;
látka izolovaná z rastliny Polygonum cuspidatum Sieb.&
Zucc., Polygonaceae.
Polydatín

polydipsia, ae, f. – [poly- + g. dipsa smäd + -ia stav] nadmerný smäd.
Polydipsia nervosa – syn. psychogénna polyúria, psychogénne podmienený nadmerný smäd. Dg. sa
stanovuje adiuretínovým testom. Za bazálnych podmienok je osmolalita moču aj plazmy > 300
mmol/l, po podaní ADH (dDAVP, Adiuretin) aj pri smädovom teste sa zvyšuje > 500 mmol/l a pri
niekoľkodňovom podávaní ADH sa v moči dosahujú referečné hodnoty osmolality; →diabetes
insipidus.
polydysplasia, ae, f. – [poly- + g. dys- porucha + plassein formovať] polydysplázia, mnoho-početné
vývojové poruchy.
polyéder – mnohosten.
polyedrická choroba →choroby.
polyembryonia, ae, f. – [poly- + g. embryon zárodok + -ia stav] polyambryónia, tvorenie viacerých
zárodkov.
polyembryonicus, ae, um – [poly- + g. embryon zárodok] polyembryonický, polyembryový, týkajúci
sa zmnoţenia zárodkov.
polyény – všeobecný chem. názov pre nenasýtené uhľovodíky s väčším počtom dvojitých väzieb,
obyčajne konjugovaných. Z polyénových derivátov vyskytujúcich sa v prírode majú väčší význam
najmä karotenoidy a vitamín A.
polyestery – makromolekulové zlúč., kt. majú vo svojom hlavnom reťazci esterové skupiny. Vznikajú
polykondenzáciou. P. sú podstatou niekt. syntetických vláken (terylén), pojív pre lamináty a laky.
polyestradiolfosfát – PEP, estradiolfosfátový polymér, polymérny ester kys. fosforečnej a estradiolu,
Mr ~ 26 000; estrogén, kt. sa pouţíva v th. karcinómu
®
prostaty (Estradurin ).

polyeterín A – syn. nigericín.
polyetylén – plast vyrobený polymerizáciou etylénu. Reťazce jeho vláknitých molekúl tvoria
pravidelný sled metylénových skupín –CH2–. Mäkne pri vyššej teplote a stáva sa plastickým pri 115
– 130 °C. Je odolný voči kys. a zásadám, porušuje sa niekt. org. rozpúšťadlami. Je typickým
termoplastom.

polyetylénglykol – PEG, HOCH2–(CH2–O–CH2)n–CH2OH, kde n je 5 – 7; makrogoly. Sú to syntetické
látky s rôznou Mr, kt. sa pouţívajú ako rozpúšťadlá, základy čapíkov a mastí, na zráţanie rozp.
proteínov vrátane cirkulujúcich imunokomplexov a ako fuzogén v hybridómovej technológii prípravy
monoklonových protilátok.
Prim. alkoholické skupiny umoţňujú prípravu mono- a diesterov, éterov, amínov, acetálov a i., kt.
majú rozsiahle pouţitie ako neiónogénne emulgátory, detergenty, zmáčadlá.
Makrogol 200, 300, 400 a 600 (číslo udáva pribliţne Mr) sú číre, bezfarebné kvapaliny, slabo
hygroskopické, miešateľné s vodou a glykolmi. Zniţujú povrchové napätie vody. V alifatických
uhľovodíkoch sú nerozp., v aromatických rozp. Makrogoly > 1000 sú látky tuhé, postupne ubúpda
ich rozpustnosť vo vode.
Makrogoly a niekt. ich deriváty sa podávajú aţ v 60 % rozt. externe, p. o. i parenterálne, v
beţných dávkach nie sú toxické. Niţšie makrogoly pri i. v. aplikáícii nevyvolávajú histol. zmeny,
voľne prechádzajú do okolitých tkanív. Pri s. c. a i. m. aplikácii vzniká prechodne pocit bolesti.
Pokoţku nedráţdi ani po dlhšom čase, sliznice (napr., rohovku) narúšajú len u veľmi citlivých osôb.
Vodné rozt. kvapalných p. sú vhodným rozpúšťadlom pre mnohé, vo vode málo rozp. liečivá, napr.
pre sodnú soľ sulfadiazínu, rozt. vitamínov A, D a E, pre 1-etyl-1-metylpropylkarbamát, barbitaly a i.
®

®

®

Prípravky →Macrogolum 300 a 1500, ČSL 4, Carbowax , Cremolan , Polywax .
polyfágia – [polyphagia] 1. nadmerne zvýšený príjem potravy, paţravosť; bulimia; 2. zool. spôsob
výţivy ţivočíchov.
polyfalangizmus – [polyphangismus] utvorenie nadpočetných článkov prstov.
polyfénia – [polyphaenia] syn. pleiotropia.
®

Polyferon (Biogen) – antivirotikum, antineoplastikum, imunomodulátor; interferónpolyferóza – uhľovodíkový chelát obsahujúci ~ 45 % ţeleza, v kt. kovové ţelezo je sekvest-rované v
®
polymerizovanom uhľovodíku odvodenom zo sacharózy (Jefron ).
polyfóbia – [polyphobia] obava, strach zo všetkého.
polyfrázia – [polyphrasia] mnohovravnosť.
polyfyletizmus – [polyphyletismus] vývoj systematickej skupiny organizmov z rôznych predkov, čo má
za následok jej nesúrodosť. Tak sa napr. vyvinuli huby Gasteromycetes.
polyfyodoncia – [polyphyodontia] prítomnosť viac ako 1 sady zubov počas ţivota.
®

Poly-G (Olin) – farm. pomocná látka, polyetylénglykol.
Polygala senega L. (Polygalaceae) – horčinka senegová. Trváca bylina rozšírená v lesoch Sev.
Ameriky. Koreň málo rozkonárený, byť aţ 40 cm vysoká, bohato olistená vajcovitokopijovitými
listami, zakončená strapcom bledoruţových kvetov. Zberajú sa podzemné orgány z divorastúcich
rastlín na jeseň. Drugu Radix senegae tvorí krátky hrubý podzemok a nepra-videlne pokrútený
koreň sivohnedej farby, pozdĺţne jemne vráskovitý. Má škrabľavú chuť, charakteristický zápach.
Obsahuje 8 – 10 % saponínov, sliz, voľnú kys. salicylovú a jej metylester. Pouţíva sa ako
expektorans.
polygalactia, ae, f. – [poly- + g. gala-galactos mlieko + -ia stav] polygalakcia, nadmerné vylučovanie
mlieka počas dojčenia.
polygamia, ae, f. – [poly- + g. gamos svadba + -ia stav] pohlavné spoluţitie jedinca jedného pohlavia
s viacerými jedincami druhého pohlavia.

polygenesis, is, f. – [poly- + g. genesis vznik] polygenéza, podmienenosť vonakjšieho znaku
organizmu väčším počtom génov.
polygenum, i, n. – [poly- + g. genum gén + -ia stav] polygén, gén malého účinku, člen skupiny génov
určujúcich fenotypovo kvantit. znak.
polyglandulárna hyperhormonóza – hyperhormonosis polyglandularis, mnohopočetná endokrinná
neoplázia, prítomnosť hormónovo aktívnych adenómov viacerých endokrinných ţliaz u tej istej
osoby; →MEN. Rozoznávajú sa dva typy. Typ I – tvorí adenóm hypofýzy (najčastejšie s
akromegáliou, Cushingova choroba, hyperprolaktinémiou al. hormónovo inaktívny nádor), prim.
hyperparatyreózu, nádor pankreasu (často malígny, s hypersekréciou inzulínu, gastrínu al.
glukagónu), príp. nadobličky (adenóm secernujúci kortizol al. androgény). Príčinou je mutácia génu
pre nádorový supresor. Typ II – zahrňuje medulárny karcinóm štítnej ţľazy s hyperparatyreózou a
feochromocytómom (Sippleho sy.). Môţe býť prítomná aj neurofibromatóza. Obidva typy sa
vyskytujú familiárne, treba ich však rozlíšiť, pretoţe sa v rodinách neprekrývajú. Dedia sa podľa
zákonov dominantnej dedičnosti s vysokou penet-ranciou; keď sa u pacienta zistí jedno z
uvedených ochorení, treba vykonať vyšetrenia na ďalšie ochorenia nielen u pacienta, ale aj jeho
prvostupňových príbuzných.
®

Polyglucin – plazmatický expander; dextrán.
®

Polyglycol E (Dow) – farm. pomocná látka; polyetylénglykol.
polygnathia, ae, f. – [poly- + g. gnathos čeľusť + -ia stav] vrodené utvorenie nadpočetných sánok.
polyglandularis, e – [poly- + l. glandula ţľaza] plygrandulárny, vzťahujúci sa na viaceré ţľazy.
polyglobulia, ae, f. – [poly- + l. globulus kĺb + -ia stav] polyglobúlia, zvýšenie počtu červených krviniek
v krvi.
polygodial

–

syn.

tadeonal; [1-R-(1,4a,8a)]-1,4,4,5,6,7,8-okrahydro-5,5,8-trimetyl-1,2naftaléndikarboxaldehyd, C15H22O2, Mr 234,34; značne rozšírený drimanový
seskviterpén s anorektickými vlastnosťami pre hmyz; v prírode sa vystkytuje v
(–)-forme. Izoloval sa z rastliny Polygonum hydropiper L., Polygonadaceae
(Austrália).
Polygodial

polygón – [poly- + g. gonos uhol] mnohouholník.
Polygonum aviculare Agg. (Polygonaceae) – stavikrv vtáčí (čes. rdesno ptáčí). Droga Herba
polygonii avicularis obsahuje flavónové glykozidy (avikularín, hyperozid, kvercitrín a i.), ~ 4 %
trieslovín (hydrolyzujú na D-katechnín, leukodelfinidín a kys. galovú), veľké mnoţstvo minerálnych
látok (do 8 %), z kt. asi 2 % tvorí kys. kremičitá. Z org. kys. je tu najmä kys. kávová, chlorogénová a
askorbová. Sacharidy (~ 0,23 %) zastupuje sacharóza a fruktóza. Okrem toho sa tu nachádza aj
ţivica a stopy silice. Vlastnosti: expektorans, diuretikum, cholagogum, adstringens, antiflogistikum,
hemostyptikum, metabolikum. Pripisujú sa mu diuretické účinky (flavonoidy, najmä hyperozid a
kvercitrín, kys. kremičitá a triesloviny). Triesloviny pomáhajú rýchlejšiemu hojeniu slizníc pri
zápaloch GIT a ich hydrolyzáty (najmä D-katechnín) vraj zmenšuje permeabilitu kapilár. Hojivé a
protikrvácavé pôsobenie drogy sa vyuţíva pri lokálnej aplikácii na koţné defekty pri zle sa hojacich
ranách (napr. pri vrede predkolenia).
Na prípravu záparu al. ovdaru sa pouţíva 1,5 g (1 kávová lyţička) na šálku vody; uţíva sa 2 – 3krát/d. Decoctum Herbae polygonii avicularis, sa pripravuje z 10 – 20 g drogy na 2 poháre vody a
uţíva sa o ½ pohára 3-krát/d. Pouţíva sa aj na vyplachovanie úst, klyzmu a obklady. Pri chorobách

dýchacích ciest sa pridávajú drogy: Frucuts anisi, Fructus foeniculi, Herba thymi, Flos seu Folium
malvae a i.
®

®

®

Odvodené prípravky – Diabetan , Pulmoran , Species urologicae .
Polygonum bistorta – Bistorta major.
polygrafický záznam – komplexný záznam fyziol. parametrov. Pouţíva sa na dg. chorôb srdca a
ciev. Realizuje sa pomocou polygrafov. Zahrňuje napr. tieto vyšetrovacie metódy:
elektrokardiogram, fonokardiogram – snímanie srdečných oziev, sfygmogram – záznam pulzových
vĺn na jednom al. viac kanáloch vrátane ich derivácie, reogram – jedno al. dvojkanálový zápis
reografických kriviek alebo celkového odporu (impedancie) tkanív medzi dvoma elektródami,
záznam tlakov (manometrická jednotka) invazívnou metódou, apexkardiogram – záznam pohybu
srdcového hrotu vo vzťahu k okoliu, vrátane derivácie, kinetokardiogram, záznam pohybu prekordia
(absol.), príp. vztiahnutý k pevnému bodu vrátane derivácie a i.; →polysomnogram.
polygraphia, ae, f. – [poly- + g. grafein písať] polygrafia, zobrazenie obrysov a pohybov (pulzácií)
vyšetrovaných orgánov.
polygraphon, i, n. – [poly- + g. grafein písať] polygraf, registračné zariadenie na súčasný zápis
niekoľkých veličín.
®

Polygris (Byk-Essex) – antimykotické antibiotikum; grizeofulvín.
polygynia, ae, f. – [poly- + g. gyné-gynaikos ţena + -ia stav] polygýnia, pohlavné spoluţitie muţa sa
niekoľkými ţenami, mnohoţenstvo.
polyhedralis, e – [poly- + g. hedra sídlo] poly(h)edrálny, polyedrický, hranatý, s fazetami.
polyhidrosis, is, f. – [poly- + g. hidrós pot + -osis stav] polyhidróza, nadmerné potenie.
polyhydramnion, i, n. – [poly- + g. hydór voda + g. amnion vnútorná plodová blana] polyhdramnión,
nadbytok plodovej vody v amniovom vaku.
polyhydruria, ae, f. – [poly- + g. hydór voda + g. úron moč] polyhydrúria, abnormálne zriedený moč.
polyhypermenorrhoea, ae, f. – [poly- + g. hyper nad + menorrhoé menštruačné krvácanie]
polyhypermonorea, slabšie menštruačné krvácanie v kratších časových intervaloch.
Polychaeta – mnohoštetinavce. Morské sediace al. pohyblivé obrúčkavé červy (~ 1200 druhov)
predlţeného tela s mnoţstvom nerovnakých článkov, na kt. sú nečlánkované prívesky – parapódiá.
Na parapódiách sú ţiabre, tykadlové prívesky, zväzky štetín a hmatové brvy. Majú druhotnú telovú
dutinu, rebríčkovitú nervovú sústavu. Vylučovacie ústroje sú
metanefrídie. Vyvíjajú sa premenou cez larvu trochofóru, kt. má
spočiatku hruškovitý tvar a dva vence bŕv. Brvy slúţia na pohyb a
priháňanie potravy k ústnemu otvoru. Larva ţije v morskom
planktóne a postupne sa jej dolný koniec predlţuje, neskoršie na
ňom vznikajú obrúčky, potom klesá na dno a mení sa na dospelého
jedinca. P. sa rozmnoţujú aj nepohlavne, vyuţívajú regeneračnú
schopnosť. Blúdivce (Errantia) majú všetky články rovnaké (okrem
hlavy a posledného článku), na kaţdom sú parapódiá. Sú dravé,
niekt. pelagické. Prisadnuté (Sedentaria) majú telo rozlíšené na dve i
viac častí, parapodiá a články nie sú rovnako vyvinuté. Ţijú v
chodbách al. puzdrách. Patrí sem aj afrodita štetinovitá.
Polychaeta

polycheiria, ae f. – [poly- + g. cheir ruka + -ia stav] anomália s nadpočetnými rukami.
polychlórované bifenyly – PCB, priemyselné chemikálie komerčne dostupné od 30. r. min. stor.
Vyznačujú sa stálosťou a toxickosťou v ţivotnom prostredí. PCB sa pouţívajú v elekt.
kondenzátoroch, transformátoroch, vákuových čerpadlách, turbínach, slúţia ako hydraulické
kvapaliny, plasty, adhezíva, hasiace látky, pesiticídy, lubrikanciá, bezuhlíkaté reprodukčné papiere a i.
Vyvolávajú chlórovú akne, pigmentáciu koţe a nechtov, nadmerné slzenie, opuch mihalníc,
zvýraznenie vlasových folikulov, poruchy GIT. V Japonsku zapríčinila otrava kontamino-vaným
®
olejom z ryţových otrúb prípravkom Kanechlor 400 tzv. chorobu Yusho. U zvierat sa po expozícii
PCB pozoroval hepatocelulárny karcinóm, hepatomegália, adenofibróza, strata hmotnosti a
ochlpenia, opuch úst a mihalníc, akneformné lézie, zníţenie koncentrácie hemoglobínu, ţalúdkové
®
®
vredy a zníţená reprodukčná schopnosť. PCB sa pokladajú za karcino-gény (Aroclor , Clophen ,
®
®
®
®
®
Fenclor , Kanechlor , Phenoclor , Pyralene , Santotherm ).
polychloruria, ae, f. – [poly- + l. chlorum chlór + g. úron moč] polychlorúria, nadmerné vylučovane
chlóru (chloridov) močom.
polycholia, ae, f. – [poly- + g. cholé ţlč + -ia stav] polychólia nadmerné vylučovanie ţlče.
polychondritis, itidis, f. – [poly- + g. chondros chrupavka + -itis zápal] polychondritída,
mnohopočetný zápal chrupaviek v tele.
polychromasia, ae, f. – [poly- + g. chroma farba + -ia stav] polychromázia, mnohofarebnosť,
vlastnosť al. schopnosť tkaniva prijímať farbivá rôzneho druhu.
polychromatofilia,a e, f. – [poly- + g. chroma farba + g. filiá láska] polychromatofília, farbiteľnosť
tkanív rôznymi farbami.
polychylia, ae, f. – [poly- + g. chylos šťava + -ia stav] polychýlia, nadmerná tvorba chýlu.
polyimidy – makromolekulové látky, kt. obsahujú v reťazci imidové skupiny –N(CO–)2; vznikajú
kondenzáciou jednej aminoskupiny s 2 karboxylmi al. ich anhydridom. P. sú chem. i tepelne veľmi
stále a pouţívajú sa v letectve a kozmonautike. Známe sú 2 zákl. typy p.: 1. polypyromelitinimidy; 2.
polybismaleínimidy.
polyinfectio, onis, f. – [poly- + l. infectio nákaza] polyinfekcia, súčasná nákaza rôznymi druhmi
mikróbov, zmiešaná infekcia.
polykarbofil vápenatý – calcium polycarbophilum, vápenatá soľ syntetickej voľne zosieťovanej
hydrofilnej ţivice polykarboxylového typu; pouţíva sa ako
®
®
®
®
katartikum (WL 140 , Carbofil , Mitrolan , Quival ,
®
Sorboquel ).

Polykarbofil vápenatý

polylobularis, e – [poly- + l. lobulus lalôčik] polylobulárny, mnoholalôčikový.
polylyzín – lyzínový polypeptid al. homopolymér, kt. dĺţka reťazca kolíše v závislosti od metódy
prípravy. L-forma hydrjodid má priemerné n = 32. Je to priehľadný, tuhý polymér podobný filmu. Je
rozp. vo vode, nerozp,. v org. rozpúšťadlách.

polymastia, ae, f. – [poly- + g. mastos prsník + -ia stav] polymázia, utvorenie mnohopočetných
prsných ţliaz.
polymelia, ae, f. – [poly- + g. melos končatina + -ia stav] polymélia, nadpočetné končatiny.
polymenorrhoea, ae, f. – [poly- + g. menorrhoea menštruačné krvácanie] polymenorea, menštruácia,
kt. sa opakuje v krátkych intervaloch.
polymér – makromolekula, kt. sa skladajúca z mnohonásobne sa opakujúcich štruktúrnych jednotiek
(monomérov), t. j. niekoľko sto aţ tisíc atómov spojených kovalentnými väzbami. Je to napr.
celulóza (C6H10O5)n, prírodný nevulkanizovaný kaučuk (C5H8)n, polyvinylchlorid (C2H3Cl)n ap.
Prechod od nízkomolekulových zlúč. k vysokomolekulovej zlúč.je spojený s kvalit. zmenou Mr, kt. je
podmienená kvantit. zmenou.
P. sa skladajú z rôznych, veľakrát sa opakujúcich skupín atómov, zákl. článkov, napr. ... –A–A–A–
A–A–A–A–... Vznikajú polyreakciami. Pripravujú sa polymerizáciou. Zlúč. 2 molekúl monoméru sa
nazýva dimér, 3 molekúl trimér, 4 molekúk tetramér, p. s veľmi nízkym priemerným polymerizačným
stupňom oligomér, pričom polymerizačný stupeň udáva počet monomérnych jednotiek viazaných v
p. a charakerizuje sa indexom n, napr. (C5H8)n. Stupeň polymerizácie je vo vzťahu s Mr p. M:P =
M/m, kde m je Mr zákl. článku. Mr p. sa rovná súčinu Mr zákl. článku a stupňa polymerázácie M =
mP. Mierou dĺţky reťazca sa rozumie polymerizačný stupeň. Molekulový reťazec p. tvoria opakujúce
sa úseky rovnakej priestorovej štruktúry nazývané periódou identity. Napr. gutaperča (trans-izomér
polyizoprénu) má periódu identity 48 nm, kaučuk (cis-izomér polyizoprénu) 81,6 nm a polyetylén
25,3 nm. Opakujúce sa články nemoţno oddeliť, lebo sa skladajú z niekoľkých zákl. článkov, kt. sa
líšia chem. zloţením a sú v molekulovom reťazci nepravidelne rozmiestené –A–A–B–A–B–B–A–A–
B–B–B–A–..., kde A, B, C sú zákl. články.
Podľa tvaru sa p. delia na lineárne – sú rozp. a taviteľné (napr. mnohé celulózy, nevulkanizovaný
kaučuk a mnohé syntetické zlúč.) a priestorové, t. j. zosietené – sú nerozp. a netaviteľné (napr.
diamant, kremeň, vlna a mnohé syntetické p.).
Homopolymér sa skladá zo zákl. článkov rovnakého typu, karboreťazcový p. obsahuje v hlav-nom
reťazci len uhlíkové atómy, heteroreťazcový p. okrem uhlíka aj iné atómy.
Ataktický p. sa vyznačuje náhodnosťou sterického usporiadania substituentov na centrách sterickej
izomérie v reťazci; izotaktický (stereoregulárny) p. má také sterické usporadanie obidvoch bočných
substituentov, ţe ich sterická konfigurácia je identická na všetkých centrách sterickej izomérie
pozdĺţ hlavného reťazca; syndiotaktický p. má také sterické usporadanie obidvoch bočných
substituentov na centrách sterickej izomérie hlavného reťazca, ţe sa sterické konfigurácie obidvoch
substituentov pravidelne striedajú vţdy v opačnej sterickej konfigurácii na nasledujúcich centrách
sterickej izomérie.
Anorg. p. vznikajú priamo namiesto monoméru (síra, selén, SiO 2 atď.) al. tavením zloţiek (napr.
sklo). Za určitých podmienok podliehajú p. zmenám: degradácii – vznik produktov s niţšou Mr,
depolymerizácii – odbúraniu, pri kt. sa p. pôsobením vysokej teploty al. mechanicky štiepia na
menšie častice, prevaţne monoméry a nízke oligoméry, deštrukcii – nevratnému rozkladu za vzniku
rôznych jednoduchých zlúč. iného zloţenia. P. tvoria podstatu plastov.
polymerázová reťazová reakcia – angl. polymerase chain reaction, PCR, amplifikácia (rozmnoţenie,
zosilnenie) vybraných sekvencií DNA opakovanými cyklami denaturácie DNA, ochladenia a
pripojenia primérov a ich predĺţe- nia (dosyntetizovania) pomocou termostabilnej DNA-polymerázy.

Pomocou PCR sa dajú syntetizovať milióny kópií určitého úseku DNA (ohraničujú ho 2
oligonukleotidové priméry, kt. sa v kaţdom cykle hybridizujú s reťazcami rozpletenej DNA).
Na uskutočnenie PCR treba mať k dispozícii: 1. DNA, kt. sa dá amplifikovať; 2. oligonukleotidové
primery; 3. DNA-polymerázu; 4. štyri deoxynukleozidtrifosfáty, kt. utvárajú nuk-leotidy v molekule
DNA; 5. tlmivý rozt.; 6. automat, kt. zabezpečuje cyklické zmeny teploty (DNA Thermal Cycler).
DNA, kt. slúţi ako templát pre CPR, môţe byť k dispozícii vo veľmi malom mnoţstve a s nízkou
kvalitou. Na amplifikáciu často stačia pikogramové mnoţstvá (napr. čerstvo vytrhnutý vlas obsahuje
~ 0,5 mg DNA, vypadnutý vlas < 10 ng DNA; bunky získané vypláchnutím ústnej dutiny ~ 2–5 mg
DNA). Pri všetkých operáciách však treba dodrţovať sterilné podmienky a pracovať v rukaviciach,
aby sa zabránilo kontaminácii zariadení, materiálov a reagencií mikroorganizmami al. produtmi
predchádzajúcej PCR.
Oligonukleotidové priméry sa syntetizujú podľa presného plánu, obidva majú pribliţne rov-nakú
dĺţku, zvyčajne 15 – 30 nukleotidov a rovnaký obsah párov G–C, tým sa uľahčí nastavenie
denaturačnej teploty. Odporúča sa počítačom modelovať ich sek. štruktúru, aby neinterferovala s
priebehom PCR. Po syntéze sa majú priméry prečistiť, pretoţe kratšie oligonukleotidy, kt. znečiťujú
primér by sa takisto viazali na templát DNA a poskytovali nešpecifické amplifikačné produktuy. Preto
sa priméry analyzujú (po ich rádioaktívnom označení) elektroforézou v polyakrylamidovom géli. Do
reakcie sa priméry pridávajú v mnoţ-stve 10 – 100 pmol.
,

,

DNA-polymerázy katalyzujú postupné pripájanie nukleotidov v smere 5 →3 do rastúceho
polynukleotidového reťazca podľa templátu, kt. je denaturovaná jednovlánková DNA. Pouţíva sa
DNA-polymeráza produkovaná všadeprítomnou termofilnou baktériou Thermus aquaticus (Taqpolymeráza).
Tlmivý systém obsahuje KCl, Tris, MgCl2 a ţelatínu, príp. ďalšie látky.
PCR sa uskutočňuje v cykloch. Kaţdý cyklus sa skladá z 3 operácií: 1. zahriatie DNA, kt. sa má
amplifikovať, na teplotu 95 – 96 °C, čím nastane jej denaturácia a oddelia sa obidve vlákna; 2.
ochladenie na teplotu, pri kt. sa priméry pritavia (anneal), čiţe hybridizujú s komplementárnymi
,
,
(homologickými) úsekmi rozpletených reťazcov DNA; 3. predĺţenie priméru v smere 5 →3 Taqpolymerázou pri teplote 72 °C a v prítomnosti príslušných deoxynukleozidtriofosfátov. V 1. cykle
vznikajú z 2 vláken 4 vlákna DNA, v 2. cykle zo 4 vláken 8 vláken DNA atď. Po 20 cykloch môţe
teoreticky vzniknúť 220, t. j. 2 097 152 kópií molekuly DNA.
Kritickou veličinou v CPR je teplota, kt. najlepšie zabezpečuje programovateľný a mikroprocesorom
riadený teplotný cyklátor DNA. Doň moţno vloţiť väčší počet skúmaviek (pouţívajú sa 0,5 ml
centrifugačné skúmavky a celkový objem reakčného rozt.je 100 ml). Jeden cyklus trvá 3 min
(denaturácia 60 s, väzba primérov na templát 30 s, predĺţenie páru primérov 60 s)
Najprv sa pomnoţia vybrané úseky mtDNA, tie sa detegujú a produkty PCR podrobia analýze, opäť
napr. štiepením (PCR/RFLP) al. hybridizáciou so špecifickými oligosondami (PCR/ASO). Genomická
DNA sa získava napr. z leukocytov periférnej krvi al. plnej krvi klasickou metódou za pouţitia fenolu
a etanolu. Nasleduje amplifikácia primermi určeného úseku DNA metódou pomocou PCR a po
získaní dostatočného mnoţstva DNA presávanie na nitrocelulózu a hybridizácia so značeným
nukleotidom (sondou). Konečným krokom je expozícia filmu, autoradiogram. Metóda vyţaduje
menšie mnoţstvo celkovej DNA, a tým aj vzorky. V súčasnosti sú k dispozícii súpravy primerových
párov, čo sú oligonukleotidy umoţňujúce začatie činnosti polymeráz, kt. namnoţia vybrané
sekvencie a pokrývajú celú dĺţku mtDNA. Pretoţe v beţnom usporiadaní CPR najľahšie syntetizuje
úseky skôr kratšie (~ do 2 kilobáz, 2 kbp), treba týchto dvojíc na pokrytie celej mtDNA (16 569 bp) ~
10. Jestvujú 2 typy týchto primerov: a) jednoduché al. základné, kt. sú obmedzené na sekvenciu, kt.
umoţňuje činnosť polymerázy; b) klonovacie, kt. majú prídavnú sekvenciu niekoľkých nukleotidov a

obsahujú štiepne miesto pre určitú reštriktázu. Prítomnosť tohto štiepneho miesta uľahčuje vloţenie
do plazmidov a následné sekvenovanie.
P. urýchľujú katalyzátory (anorg. a org. zlúč., ako fluorid boritý, chlorid hlinitý, benzoyperoxid a i.), al.
pôsobenie svetla a tepla. P. nenasýtených zlúč. v čistom stave sa zväčša aktivuje. P. je reťazová
reakcia, kt. pozostáva zo začiatku reťazenia (iniciácie), rastu reťazca (propa-gácie) a zakončenia
reťazca (terminácie).
Príprava definovaných fragmentov DNA s rôznou dĺţkou sa uplatňuje v rôznych oblastiach biol. a
med. V minulosti sa DNA získavala pomocou plazmidových rekombinovaných DNA v baktériových
kultúrach. PCR podstatne zníţila časovú a materiálovú náročnosť týchto metód a umoţnila získať
mikrogramové mnoţstvá fragmentov DNA uţ za 4 – 6 h.
V med. sa vyuţíva v dg. gen., infekčných chorôb, nádorov, pri identifikácii osôb v súdnom lekárstve
ap. (určovanie polymorfizmu HLA-antigénov). Z gen. podmienených chorôb sa pomocou CPR dá
dg. napr. kosáči
-talasémia, fenylketonúria, deficit 1-antitrypsínu, choroby viazané
na chromozóm X (Duchennova svalová dystrofia). Spolu sa analýzou polymorfizmu reštrukčných
fragmentov (restriction fragment length polymorphism, RFLP) podľa rôznej dĺţky sa dá CPR vyuţiť
aj dg. chorôb, pri kt. sa lokus a nepriaznivé mutácie doteraz neurčili.
V dg. infekčných chorôb sa PCR uplatňuje pri identifikácii vírusov, najmä vyvolávajúcich latentné
infekcie (papilomavírusov, vírusu herpes simplex, cytomegalovírusu, HTLV-1 a 2, hepatitídy B,
ľudskej leukémie T-buniek a i.), baktérií a húb, najmä tých, kt. sa ťaţko kultivujú, a to nielen v klin.
al. prírodných vzorkách, ale aj v archívnych materiáloch, ako sú formalínom fixované a do parafínu
zaliate histol. rezy tkanív.
PCRsa pouţila aj na hľadanie mutácií, kt. vyvolávajú funkčné poškodenie génu, kt. sa nepre-javujú
zmenami reštrikčných miest. Mutovaný úsek, kde nenastala hybridizácia RNA:DNA, sa identifikuje
po elektroforetickej separácii štiepením pomocou ribonukleázy A.
V klin. genetike sa pouţívajú rádioaktívne al. enzýmovo označené alelovo špecifické oligomérne
sondy (allele specific oligonucleotides, ASO), kt. umoţňujú určovať sekvenčný polymorfizmus
amplifikovanej DNA za základe skutočnosti, ţe pri určitých podmienkach sa hybridizujú len s
dokonale komplementárnymi sekvenciami.
Vratná technika bodových odtlačkov (reverse dot-blot) spočíva v tom, ţe ku kaţdej alelovo
špecifickej sonde sa pripojí ,,chvostový“ dT-homopolymér, ktorým sa imobilizuje na filter
s nylonovými vláknami. Na nylonový filter sa imobilizuje sonda a nie amplifikovaná DNA.
Amplifikovaný produkt CPR so zabudovaným biotinylovaným primérom sa potom nechá
hybridizovať so sondou. Hybridizácia vzniká iba v škvrnách, kde je úplná komplementárnosť.
Nenadviazaná amplifikovaná DNA a priméry sa z filtra vymyjú a pridá sa konjugát avidínu
s chrenovou peroxidázou, kt. sa nadviaţe na biotín DNA hybridizovanej s príslušnou ASO-sondou.
Nakoniec peroxidáza premení bezfarebný produkt na farebný produkt, kt. deteguje prítomnosť
určitej alely. Na analýzu polymorfizmu jedného lokusu treba pre kaţdú vzorku len jeden prúţok
membrány. Na jednom kuse nylonovej membrány moţno urobiť aj genotypizáciu viacerých lokusov.
DNA izolovaná z buniek pacienta sa podrobí degradácii reštrikčnými endonukleázami a zmes sa
rozdelí elektroforézou v agarózovom géli. Ak je známy úsek DNA s mutovanou sekvenciou, dá sa
pomocou PCR amplifikovať z min. mnoţstva vzorky, získanej napr. amniocentézou. Amplifikované
produkty sa rozštiepia reštrikčnými endonukleázami a identifikujú špeci-fickými sondami, kt.
hybridizujú s úsekmi so známymi mutáciami. Pomocou CPR sa dá zisiť, či ide o homozygota,
heterozygota al. zdravého jedinca.

